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Aos oito, dez, quatorze e vinte e três dias do mês de setembro de 2020 às dez, treze e trinta,  e nove horas,
na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito e sala de reuniões da SEPLAN, reuniu-se o CONSEPLAN em
Sessão Ordinária  de nº 64,  online,  para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS ON LINE
08  de  setembro  de  2020-Olivir  Viezzer  (CIC),  Margarete  Tomazzini  Bender  (CIC),  Rudimar  José
Menegotto (STR), Edson Marchioro (UAB), Orildes Tres (SEAAQ), Ivaldo Trentin (SEAAQ), Hector de
Oliveira  Vieira  (DCE/UCS),  Natalie  Detoffol  Vieira  (DCE/UCS),  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone
(UCS),  Cesar Augusto Tomé (OAB),  Mariana Carneiro (OAB),  Ezequiel  Andreazza (CDL),   Gabriel
Comerlatto   Costa  (CDL),  Pedro de Alcântara  Bittencourt  César  (OBSERVATUR),  Paulo do Amaral
Fontana (CAU), Carlos Giovani Fontana ( SMH), Diego Angelus San Martins (SMH), João  Jocemar Uez
Pezzi (SMU), Nelson Carlos Sartori (SMU), Angelo Alberto Barcarollo (SAMAE), Leonério de Castilhos
(SAMAE), Lauri Romário Silva (PGM),   Larissa Raymundi (PGM),   Andressa Pianegonda  (SEMMA),
Luis Antônio Finkler (SMGF), Rejane Bendo Pereira(SRM), Adair José Bianchi ( SMTTM), Enio César
Biurrun  Martins  (SEMTUR),  e  Sabrina  Crivelaro  Becker  (SMOSP).  Contou  com  a  presença  do  Sr
Prefeito Municipal  Flavio Cassina,  Arq Tarciso Viero (SEPLAN), Arq.  Morgana Geraldo (SEPLAN),
Arq. César  Golin (SEPLAN) e Irajá Fonseca (SEPLAN).
10 de setembro de 2020 - Margarete Tomazzini Bender (CIC), Rudimar José Menegotto (STR),  Edson
Marchioro  (UAB),   Orildes  Tres  (SEAAQ),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),   Natalie  Detoffol
Vieira(DCE/UCS), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Paulo Boff (CREA), Ezequiel Andreazza
(CDL),  Pedro de Alcântara Bittencourt César (OBSERVATUR), Paulo do Amaral Fontana (CAU),  Diego
Angelus San Martins (SMH), João  Jocemar Uez Pezzi (SMU), Nelson Carlos Sartori (SMU), Angelo
Alberto  Barcarollo  (SAMAE),  Leonério  de  Castilhos  (SAMAE),  Adivandro  Rech  (SEPLAN),  Lauri
Romário Silva (PGM),   Larissa Raymundi (PGM),   Andressa Pianegonda  (SEMMA), Luis Antônio
Finkler (SMGF), Gilmar Santa Catarina , Adair José Bianchi ( SMTTM), Enio César Biurrun Martins
(SEMTUR),  e  Sabrina  Crivelaro  Becker  (SMOSP).  Contou  com  a  presença  ,  Arq  Tarciso  Viero
(SEPLAN), Arq. Morgana Geraldo (SEPLAN),  Arq. César  Golin (SEPLAN) e Irajá Fonseca (SEPLAN).
14 de setembro de 2020 - Margarete Tomazzini Bender (CIC), Olivir Viezzer (CIC), Edson Marchioro
(UAB),Juarez  Mazzochi  (SINDUSCON),  Orildes  Tres  (SEAAQ),   Carlos  Eduardo Mesquita  Pedone
(UCS),   Cesar  Augusto  Tomé (OAB),   Jorge Gelso Cassina  (CREA),  Paulo  Boff  (CREA),  Ezequiel
Andreazza  (CDL),   Gabriel  Comerlatto  Costa  (CDL),  Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César
(OBSERVATUR), Paulo Fernando do Amaral  Fontana (CAU),   Carlos Giovani  Fontana (SMH) João
Jocemar  Uez  Pezzi  (SMU),  Angelo Alberto Barcarollo  (SAMAE),  Leonério de Castilhos  (SAMAE),
Adivandro  Rech  (SEPLAN),  Lauri  Romário  Silva  (PGM),    Larissa  Raymundi  (PGM),    Andressa
Pianegonda   (SEMMA),  Paulo Roberto  Dahmer (SMGF),    Rejane  Bendo Pereira  (SRM),   Alfonso
Willenbring  Júnior  (SMTTM),  Adair  José  Bianchi  (  SMTTM),Andressa  Moreira  Gallo  (SMC),  Enio
César Biurrun Martins (SEMTUR), e Sabrina Crivelaro Becker (SMOSP). Contou com a presença Arq
Tarciso Viero (SEPLAN),  Arq.  Morgana Geraldo (SEPLAN),   Arq.  César   Golin (SEPLAN) e  Irajá
Fonseca (SEPLAN).
23 de setembro de 2020 - Margarete Tomazzini Bender (CIC), Olivir Viezzer (CIC), Edson Marchioro
(UAB),Juarez  Mazzochi  (SINDUSCON),  Orildes  Tres  (SEAAQ),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ)  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone (UCS),  Cesar Augusto Tomé (OAB),  Jorge Gelso Cassina (CREA), Paulo
Boff (CREA), Ezequiel Andreazza (CDL),  Pedro de Alcântara Bittencourt César (OBSERVATUR), Paulo
Fernando do Amaral Fontana (CAU), Carlos Giovani Fontana (SMH), Diego Angelus San Martin (SMH),
Nelson Carlos Sartori (SMU), Angelo Alberto Barcarollo (SAMAE), Adivandro Rech (SEPLAN), Lauri
Romário Silva (PGM),   Larissa Raymundi (PGM),   Nerio Jorge Susin (SEMMA),Luis Antônio Finkler
(SMGF),   Rejane Bendo Pereira (SRM),  Alfonso Willenbring Júnior (SMTTM), Adair José Bianchi
(  SMTTM),  Andressa  Moreira  Gallo  (SMC),e  Sabrina  Crivelaro  Becker  (SMOSP).  Contou  com  a
presença Arq Tarciso Viero (SEPLAN), Arq. Morgana Geraldo (SEPLAN),  Arq. César  Golin (SEPLAN)
e Irajá Fonseca (SEPLAN).
PAUTA:
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1- POSSE DOS CONSELHEIROS:  O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial  é
formado por entidades da Sociedade civil que a cada dois anos tem nova  nominata  e os representantes
do governo são substituídos conforme  a troca do mesmo. Sendo assim a posse deste conselho, nesta data,
se faz de todos os seus membros. Como estamos em época de pandemia pelo Corona virus e, conforme
orientações de não termos aglomerações, a reunião está sendo online. Os decretos de nomeação foram
enviados por e-mail e   os novos conselheiros, titular e suplente de cada entidade são: Margarete Tomazini
Bender  e  Olivir  Viezzer  ,  CIC;   Rudimar  José Menegotto e  Bernardete   Boniatti  Onsi,  STR;  Edson
Marchioro  e  Paulo  Claudir  Sausen,  UAB;  Orildes  Tres  e  Ivaldo  Trentin,  SEAAQ;  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone e Maria do Carmo Padilha Quissini,  UCS; Cesar Augusto Tome e Mariana Carneiro,
OAB;  Rafael Rihl Tregansin e Juarez Mazzochi,   SINDUSCON;  Jorge Gelso Cassina e Paulo Boff,
CREA;  Esequiel Andreazza e Gabriel Comerlatto Costa, CDL;  Paulo Fernando do Amaral Fontana e
Matias Revello Vazquez, CAU; Pedro de Alcântara Bittencourt César e Michel Bregolin, OBSERVATUR;
Hector de Oliveira Vieira e Natalie Detoffol Borba, DCE/UCS; Carlos Giovani Fontana e  Diego Angelus
San Martins, SMH;  Valmir Antônio Suisin e Arno Roberto Costanzi, SMAPA; João Jocemar Uez Pezzi  e
Nelson Carlos Sartori, SMU;  Angelo Alberto Barcarolo e Leonério de Castilhos, SAMAE; Adivandro
Rech e Gilberto Antônio Boschetti, SEPLAN; Lauri Romario  Silva e Larissa Raimundi, PGM; Nerio
Jorge Susin e Andressa Pianegonda, SEMMA; Paulo Roberto  Dahmer e Luis Antônio Finkler,  SMGF;
Gilmar Santa Catarina e  Rejane Bendo Pereira, SRM; Alfonso Willenbring Júnior e  Adair José Bianchi,
SMTTM; Luciane Lopes Perez e Andressa Moreira Gallo, SMC, Enio César Biurrun Martins e Enzo
Calabró da Silva, SEMTUR; Gilberto Meletti e Sabrina Crivelaro Becker, SMOSP. Membros natos (ex
prefeitos)  sem direito a voto,  com direito a voz:  Mansueto de Castro Serafini  Filho,Gilberto Pepe
Vargas, José Ivo Sartori, Alceu Barbosa Velho, Daniel Guerra e  Ricardo Daneluz. O Sr Prefeito Flavio
Cassina, se pronuncia dando a posse oficial aos Conselheiros: “bom dia a todos, agradeço pela grande
colaboração, nesse período, se tratando Plano Diretor que é o principal meio de desenvolvimento urbano
da  cidade.  Agradeço  muito  o  empenho  não  só  o  Plano  Diretor  propriamente  dito  mas  os  seus
desdobramentos e aprimoramentos. Então agradeço novamente e estão todos considerados empossados
neste ato.
2-  AVISO DA PRESIDÊNCIA- Conselheiro  da SEPLAN, Adivandro Rech:   há  um assunto que
gostaria de acertar com os senhores que é sobre a presidência deste Conselho. O presidente do Conselho
era o representante da SEPLAN, Fernando A G Mondadori, que foi eleito por dois anos e o Vice, Jorge
Cassina,  representante  do CREA, com seu mandato até  abril  2021.  Houve a  troca de secretário e a
intenção é acertar esta situação. Se faz uma nova eleição, que teria que ser agora, ou se encaminha para a
presidência  a  continuidade  do  representante  da  SEPLAN,  no  caso  seria  eu.  Conselheira  da  CIC,
Margarete Tomasini Bender: sugiro que seja reconduzida a presidência deste conselho, o Secretário de
Planejamento, Adivandro Rech, mas tendo em vista a natureza dos temas abordados. Foi aprovado por
unanimidade dos Conselheiros presentes que o presidente do CONSEPLAN seja o Conselheiro da
SEPLAN, Adivandro Rech pelo mesmo período estabelecido para o conselheiro anterior, fechando
então os dois anos em abril de 2021.
3- ATA 82/2019 com abstenção dos conselheiros que não faziam parte do Conselho em dezembro de
2019 e abstenção por ausência da OAB, na reunião do dia 16 de dezembro de 2019, a ata 82/2019 foi
aprovada.
4- PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO- PDDI- Presidente Conselheiro
da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  enviamos  para  todos  os  conselheiros  a  cerca  de  45  dias  todos  os
documentos e material necessário para a discussão de hoje. Quando as audiências eram presenciais, esse
material não era entregue por e-mail a todos os conselheiros. Nós tínhamos a figura do relator e a figura
do revisor, eram os dois que tinham acesso direto ao processo. O relator realizava o relatório, pegava os
autos do processo, estudava e fazia o relatório. O revisor também tinha esta possibilidade. Posteriormente,
o processo vinha para ser discutido aqui em reunião com os conselheiros e, fazíamos naquele momento, a
apresentação do que estaria a ser discutido. Não havia um acesso direto a todos os documentos e a todas
as  informações.  Porém,  com  essa  questão  de  pandemia,  se  tornou  necessário  mudarmos  alguns
procedimentos, não realizando tal audiência presencial e sim, de forma virtual, o que possibilitou também
a uma transparência maior na medida em que vocês antes da realização da audiência, neste caso, 45 dias
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antes,  receberam os documentos  necessários  para a  nossa discussão.  Durante as discussões  do Plano
Diretor, a praxe era que os artigos eram lidos e discutidos com todos os presentes. Tinha a figura de um
relatório e revisor. A minha proposição para vocês, nesse momento, é de que a gente siga a mesma linha.
Vocês tiveram acesso a todos os documentos, e ficaram ciente do que se iria discutindo. Assim não há
necessidade  nesse  momento  da  figura  do  relator.  E  todos  estão  na  figura  do  revisor,  o  que  nos
possibilitaria  neste  momento de discutirmos os  artigos,  a  ouvirmos os  conselheiros,  apresentarmos a
nossa proposta que foi montada pelos técnicos da Secretaria de Planejamento, a SMU e discutirmos e
aprovarmos  ou  não  estas  mudanças.  Nossa  intenção  é  apresentar  essas  informações,  colocando  o
município na condição de relator, os documentos todos que vocês receberam é o nosso relatório e todos
na condição de revisor. Temos a Conselheira Margarete Bender que está presente na condição de revisora
que poderia colocar sua opinião a respeito disso. Se é possível realizarmos desta forma? Conselheira da
CIC, Margarete Tomasini Bender: entendo que a mesma dinâmica então adotada pode ser aplicada
neste  momento.  Até  porque  no  sentido  de  dar  continuidade,  embora  esse  seja  um processo  diverso
daquele  então  analisado,  a  minha  sugestão  é  que  se  faça  assim  a  condição  de  relatoria  na  mão da
presidência. Li todo material, por isso já posso adiantar minha condição, enquanto revisora do processo.
Sem óbices. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Alguém tem uma opinião diversa
ou alguma outra possibilidade.  Nós temos uma previsão regimental que possibilita que essa reunião seja
feita dessa forma e não haveria problemas. Podemos encaminhar esta forma fazendo então a leitura e a
apresentação de mapas e textos para os conselheiros e posteriormente discutirmos, ouvirmos a opinião de
outros e colocarmos em votação? Conselheira da CIC, Margarete  Tomasini Bender: sugiro, usar a
dinâmica dos trabalhos que já é adotada com a mesma metodologia ou seja, que seja analisado item por
item do texto  legal   agora  proposto  e  discutindo item a  item na  medida  do  possível  a  ao  final  na
compilação deste material que seja repassado então aos conselheiros, como um todo para a verificação do
conjunto da obra. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres; Alguém poderia me dizer, por favor, se existe
o texto compilado ou seja o texto anterior, demarcadas as alterações. Isto já existe e poderia ser acessado?
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Sim, o material que mandamos é justamente
isso, texto anterior em amarelo e a seguir, o texto proposto. Esse material vai ser compartilhado com
vocês na tela. Vocês vão ter a possibilidade de fazer a verificação em conjunto com a gente. O material
que enviamos é o material que vamos utilizar aqui. Havendo a concordância dos conselheiros com esta
dinâmica, a proposta será apresentada pelo nosso colega da COPLAN, o Arq Tarciso Viero que vai
compartilhar documentos com vocês e apresentar a proposta. Arq. Tarciso Viero: Bom dia a todos
conselheiros.  Obrigado pela  atenção e pela participação na manhã de hoje.  Aqui estamos então para
apresentar a proposta do executivo, em relação a alguns ajustes e aferições do nosso Plano Diretor. Aqui
estamos  principalmente  em virtude  do  Artigo  190,  do  PDDI,  esse  que  vocês  veem na  tela  ao  qual
determina que o município faça as alterações e modificações  nos anexos conforme descrição do Anexo
19.  O PDDI  trouxe  a  figura  do Anexo 19,  que determina que  os  demais  têm que ser  corrigidos  e
ajustados. Esse parágrafo único “O poder executivo através da SEPLAN fará as respectivas modificações
nos  anexos,  conforme  descrição  no  Anexo  19”. O  Anexo  19  determina  uma  série  de  alterações  e
correções de todos os demais anexos do PDDI. Todos esses ajustes estão sendo propostos agora, além de
situações  que  vislumbramos  de  alguns  equívocos  no  texto  legal  que  serão  corrigidos.  Agrupamos  a
proposta em dois blocos. Correção na redação oficial onde o texto saiu com equívocos. E os ajustes
vinculadas a essa atualização dos anexos. O Secretário Adivandro, já colocou que em amarelo é o texto
original da lei e subsequente, a redação proposta.  Art. 1º,2º, 3º, 4º e 5º, referentes aos Art. 15º, 16º, 17º,
18º e 19º- a justificativa é alterar a classificação dos parques urbanos em relação à área de proteção
ambiental distinta. O texto legal trouxe a figura das Unidades de Conservação que é uma figura regrada
por legislação federal onde o nível de restrição ambiental é bastante amplo. Esse gravame deu-se em
muitas áreas de característica diversas,  de característica de lazer.  A partir  desse equivoco encontrado
criamos uma nova classificação onde, os parques urbanos com característica de lazer têm esse gravame e
nos parques com tal característica de unidades de conservação ou de reserva natural tenha outro gravame
conforme previsto na legislação ambiental  federal,  estadual  e  municipal. Presidente Conselheiro da
SEPLAN,  Adivandro  Rech:  Em  votação,  foram  aprovados  por  unanimidade  dos  Conselheiros
presentes, as redações dadas nos Art.1º, 2º, 3º 4º e 5º da minuta. Art. 6º, referente ao CAPITULO V:
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Aqui  temos  uma  correção  de  oficio,  A numeração  do  capítulo  que  antes  pertencia  a  Unidades  de
Conservação agora passa a ser das Políticas Públicas.  Em votação: foi aprovado por unanimidade dos
conselheiros  presentes a redação dada no Art.  6º  da minuta.  Art.  7º,  referente ao Art.  34º: outra
correção de ofício, saiu equivocadamente na sua redação, do artigo 34 da redação antiga . Em votação: foi
aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, a redação dada para o Art. 7º da minuta.  Art.
8º, referente ao Art. 51º, inciso IV. Arq. Tarciso Viero: temos uma alteração importante quanto ao Art.
51 cuja justificativa é definir parâmetros específicos para a ZC4. Além de deixar claro que os imóveis que
confrontam  com  as  vias  descritas,  possuem  incidência  deste  zoneamento,  suprimindo  uma  largura
atribuída de 500m. Entendemos, que essa proposição deveria ser corrigida porque temos zoneamento já
na lei vigente que é a Zona de Centro que tem uma característica particular. Referido pela legislação são
zonas de concentração de atividade de caráter multissetorial, importante função na questão de realização
de  múltiplas  atividades,  que  variam desde  a  habitação,  comércio,  serviço  e  transporte.  São  vias  de
circulação, cujo meio de transporte atende com muita intensidade. Não fecha com o conceito de Zona de
Uso Misto, que tem outra característica e outros parâmetros. As Zonas de Uso Misto são áreas mais
periféricas da cidade, então entendemos que deveria ser feito uma correção e os parâmetros da ZC4 serem
os parâmetros específicos de ZC4. Também a largura de 500 metros ampliava uma faixa muito extensa
abrigando imóveis que não tem essa vocação. No nosso texto a gente propõe a supressão dos parâmetros
de  ZUM  pela  colocação  de  parâmetros  específicos  para  ZC4  e  que  veremos  na  sequência  quando
analisamos o Anexo 2, e a supressão também dessa largura de 500 metros. A redação original ficaria
assim: “IV: ZC4: são zonas de Corredores de Desenvolvimento constituída por vias principais de ligação
BR116, ERS122 e RSC453 e pela  diretriz denominada Contorno Sul integrante do terceiro anel viário
com estímulo á economia mista, de acordo com os parâmetros descritos  na Tabela, 02 anexo 2, tendo
como base os imóveis lindeiros das vias mencionadas” ou seja, os imóveis que confrontam com essas
vias e passaram a ser atingidos por esse zoneamento. Em relação ao parágrafo único que são os imóveis
que estão em ZC4, mas também dentro das Zonas das Águas havíamos proposto uma nova redação: “Os
imóveis com testada para vias caracterizadas como ZC4, também localizadas em ZA, ficam sujeitos,
além de  normas  sugeridas  para  ZC4 ao atendimento  da  legislação municipal  vigente  bem como a
aprovação do SAMAE”. Porém, o SAMAE encaminhou proposta: ”Parágrafo Único: os imóveis para
com testadas para vias com ZC4, também localizadas em ZA, serão objeto de regulamentação específica,
permanecendo até então com o regramento mais restritivo. ou seja, na Lei Complementar 249 de   06 de
dezembro de 2005” Resumidamente, estamos propondo a supressão de parâmetros de ZUM e criando
parâmetros específicos para esse ZC4 que é a supressão da faixa de 500 m, além da alteração no parágrafo
único “a incidência de ZC4 sobre zona das águas será objeto de um regramento específico”. Enquanto
isso continua prevalecendo o regramento da Lei 246, Lei das Águas.  Conselheiro do OBSERVATUR,
Pedro Alcântara Bitencourt Cesar: fico preocupado na questão do lindeiro na BR 116, tinha um recuo
de 500 metros e pelo que eu entendi acaba estimulando essa aproximação e entra em confronto  com leis
federais e regulamentação do DENIT e até estimulando uma situação que é irregular  e  consolidada em
Caxias e que a própria prefeitura acaba  assumindo a irregularidade já existente das áreas lindeiras da
BR116. A minha preocupação é que seria interessante colocar além das questões ambientais as outras
legislações vigentes. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Isso não muda nada. A
legislação ambiental vigente deve ser atendida, inclusive no que dispõe a Lei das Águas que é a Lei 246,
proteção de mananciais, enquanto não tivermos uma regulamentação específica ele exige um ambiente
controlado e não temos estudos de afastamentos relativos a BR 116. Arq. Tarciso Viero: esclarecendo, o
ZC4 vai atribuir parâmetros para os imóveis lindeiros a estas rodovias citadas. Não está se criando faixa
de  domínio  ou  alterando  legislações  ambientais,  alinhamento  determinado  pelos  órgãos  estaduais  e
federais. E essa faixa de 500 metros, deixa de existir. Os imóveis que confrontam com essas rodovias
passam a ter incidência deste zoneamento. Com exceção de imóveis na Zona das Águas que continua com
o  seu  zoneamento  até  que  haja  um  regramento  ou  uma  legislação  específica  para  esses  casos .
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: no que diz respeito à questão do uso e ocupação do
solo, a legislação federal é bastante explícita no que diz respeito à competência do regramento por parte
do Município, isto consta no Estatuto da Cidade. No ponto de vista da legislação federal o que há de
regramento é com relação aos limites de faixa de domínio e de afastamentos frontais.  Pelo que eu vejo,
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nada está sendo ferido nesse momento. Tanto na redação proposta aqui pela Seplan como aquela proposta
pelo SAMAE. Só como observação, a preocupação com atividades já existentes ao longo dessas rodovias,
em especial a BR 116 e que eventualmente não estejam contempladas nos parâmetros da Tabela 2. Como
ficariam as atividades atualmente desenvolvidas em imóveis com frente para estas vias que estejam em
desacordo,  no caso de vir a ser  aprovado como aquelas constantes do quadro indicado.  E uma outra
observação que eu faço no texto proposto é com relação ao atendimento de legislação ambiental. Isso não
precisaria  estar  escrito  porque  é  óbvio,  é  exigência  para  qualquer  imóvel,  independentemente  de ter
testada para estas vias ou não.  Não haveria necessidade de estar ali descrita esta condição.  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: realmente uma lei não precisa dizer que a lei geral deve ser
atendida. E onde colocamos, “ao atendimento da legislação ambiental existente”, está só reforçando algo
que já é obrigatório. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: o problema que eu vejo é que
ao expressar isso neste item passa a ideia que nos demais não precisam.  Presidente Conselheiro da
SEPLAN,  Adivandro  Rech: a  proposta  então  é  tirar  daqui  a  frase:  ”em  atendimento  a  legislação
ambiental vigente”. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: não é sobre este artigo, mas é como nós
tratamos a questão do zoneamento de Zona de Águas. Porque a legislação referente a Zona de Águas não
está compondo o nosso Plano Diretor. Talvez por ele ter vindo antes, mas ele não compõe totalmente a
legislação e me parece que seria prudente que assim acontecesse. Várias vezes a gente precisa de alguma
questão de zoneamento nas Zonas de Águas e nós não temos isso claro porque a gente se dirigia ao
SAMAE. para saber especificamente  o que pode. Conselheiro do SAMAE Angelo Barcarolo: Esta
proposta que nós encaminhamos foi como cautela. Nós temos uma comissão interna no SAMAE que está
tratando de todo o aperfeiçoamento da Lei  246,  principalmente sobre as atividades.  A pandemia nos
atrapalhou. Até o final do ano estaremos encaminhando em cima desta proposição, o artigo 51, todo o
estudo de mudança da lei 246, principalmente das atividades, ai vai entrar as questões consolidadas que
estão mais estabelecidas na RS122, BR116, RSC 453. Isso nós já estamos estudando internamente e nos
propomos até o final do ano, ou dentro de dois meses estaremos apresentando uma minuta de proposta
visando o artigo 51. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: me parece que a forma que Caxias do Sul
trata a Zona das Águas é diferente dos demais municípios porque há uma legislação como disse que vem
pronta ao Conselho, ele não participa. E minha pergunta é: porque é  tratado assim  e não  tratado da
mesma forma nas demais zonas de Caxias do Sul, inclusive sendo ouvidas à sociedade a respeito disso é
que  fica  estabelecido  nos  mapas  o  zoneamento.  Já  vi  vários  momentos  em  que  as  pessoas  abrem
negociação sem saber disso até porque não está no zoneamento, está só como Zona de Água. E me parece
que não tem o porquê. Poderia ser mais claro mais aberto à população.  Conselheiro do SAMAE, Angelo
Barcarolo: essa sua proposição vem no intuito da sociedade civil não somente para as questões técnicas
eminentemente internas da autarquia. Fica uma proposição, pois até hoje não existe possibilidade pela
importância das bacias dentro de um debate. Sempre foi desta forma. Isso não é justificativa para que a
gente não possa avançar. Mas pela peculiaridade maior no sentido de proteção à zona de produção de
águas no município de Caxias do Sul. Nós sempre entendemos que o debate deva ser mais restritivo nesse
segmento. Pela peculiaridade de Caxias do Sul,  hoje o sistema de abastecimento é por represamento.
Então em cima deste artifício nós sempre conduzimos as proposições nesse sentido. Agora, isso não é
uma situação estanque.  Nós podemos trabalhar em cima de proposições juntamente com propostas e
sugestões da sociedade civil assim constituída. Não há problema nenhum quanto a isso.  Conselheira da
SEAAQ, Orildes Tres: minha pergunta colocando em cima da tua fala, entendo que se as pessoas sabem
o que é, e onde não pode construir, me parece que a sociedade pode defender inclusive ainda mais as
águas. Essa informação não é aberta, não é colocada à disposição nem de técnicos, nem da sociedade. Me
parece que se ela fosse uma informação aberta à sociedade as pessoas poderiam proteger melhor a Zona
de Águas e até saber inclusive organizar cada uma das zonas. Por isso que eu coloco que deveria fazer
parte de todo o zoneamento de Caxias. Não que a gente tenha que interferir nisso, mas se está definido
abra para que todo mundo saiba. É um zoneamento que tem que ser sabido por toda a sociedade, em
especial pelos técnicos que elabora projetos em cima disso. Conselheiro do SAMAE, Angelo Barcarolo:
Nós concordamos em relação ao SAMAE que o zoneamento interno não aparece. Ele não é explicitado
para a sociedade civil. Isso nós temos que avançar e fica como proposição, sim, nós implementarmos e
melhorar essa nossa comunicação interna perante a população. O gargalo que já vem desde a concepção
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da legislação e que nós podemos nesse momento sim avançar. Veja bem que nós estamos tratando de
aperfeiçoamento da legislação de 2005. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Nós
entendemos a proposição da Conselheira Orildes, mas essa proposição seria a revisão da Lei das Águas,
trazer  para dentro do GeoCaxias e do  Plano Diretor. Entendemos que o Conselheiro do SAMAE hoje
entende  como  uma  possibilidade  de  numa  revisão  estudar  essa  situação.  Conselheiro  do  SAMAE,
Angelo Barcarolo: É exatamente isso. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: Em primeiro lugar não
é ter boa vontade,  o poder público é obrigado a toda e qualquer modificação à legislação dentro do
Estatuto da Cidade a  promover  audiências  públicas. Não pode ficar o  SAMAE, onde meia  dúzia de
pessoas dita regras e seguidamente que de um momento é de uma forma e de outro momento tem uma
avaliação diferente. Tem que abrir esta caixa que é a Lei das Águas. Concordo em tudo que a Conselheira
Orildes fala e dizer que é obrigação abrir para discussão com a sociedade. Não é favor do poder público
dizer que o SAMAE vai fazer, ele é obrigado a fazer isso porque com certeza  a população é que tem que
decidir  o  que  quer  para  a  sua  cidade.  Não  são  meia  dúzia  de  pessoas  que  vão  decidir  isso  como
historicamente ocorreu em relação à Lei das Águas. Essa é a posição da UAB.  Conselheira da CIC,
Margarete  Tomazini  Bender: para  corroborar  a  manifestação  dos  colegas  conselheiros,  tenho  essa
grande convicção de que os grandes avanços que ocorreram com relação ao Plano Diretor Municipal que
foi agora revisado foi o fato de trazer essa legislação e seus complementos para o público. Eu sou da
época em que os profissionais necessariamente tinham que ir ao município para se descobrir se uma rua
tinha alargamento ou qual era a zona do imóvel. Hoje nós temos ferramentas que permitem democratizar
essa legislação. Isso que os conselheiros colocam é da relevância da democratização da lei,  porque é
através deste processo que a população efetivamente participa, contribui e se manifesta. A minha proposta
para avançar  é registrar nesta reunião de hoje a necessidade do SAMAE, promovendo estes trabalhos e
estes estudos tão logo concluídos venham para este Conselho na condição de tema incorporado ao Plano
Diretor através de uma única ferramenta e  plataforma  que seja possível  ao cidadão acessar todo e
qualquer  informação relativamente  ao  imóvel  como hoje  está  sendo feito  pelo DIGEO.   Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Está registrado anotado. Essa é uma das atribuições do
Conselho,  anotar,  emitir  orientações  e  recomendações.  Vamos  encaminhar  ao  SAMAE  esta
anotação. Conselheiro do SAMAE, Angelo Barcarolo: O SAMAE acolhe todas essas ponderações da
informação ser amplamente debatida no Conselho. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: ter cuidado
com os termos que utilizou para serem colocados ali. Só deixamos bem claro que o SAMAE apesar do
belo trabalho que faz, trata-se de uma autarquia que presta serviços ao município. Então na realidade,
quando colocar os termos da lei que você usou, na realidade não é encaminhar para o SAMAE, é o
município que tem que se adonar desta legislação. A gente sabe que sempre foi assim, o SAMAE sempre
fez a sua legislação. Mas está na hora de mudar, tá na hora o município ter esta legislação e aí sim a
autarquia respeitar a legislação municipal. Só na hora de propor os termos dá a impressão do oposto e eu
gostaria que ficasse bem claro que é o município juntamente com a sociedade que decide o que quer para
o município e o SAMAE como autarquia deve sim seguir essa legislação.  Presidente Conselheiro da
SEPLAN, Adivandro Rech: como esta reunião está sendo gravada, nós conseguimos depois subtrair
exatamente os termos. Podemos voltar então para o artigo e as observações. Alguém tem mais observação
a fazer na proposta? Levando em conta que foi levantado pela Conselheira Margarete, nós ficaríamos com
a redação do artigo oitavo, sendo que o parágrafo único será substituído pela proposta do SAMAE. Na
proposta do SAMAE não se fala em “ao atendimento da legislação ambiental”, deixando claro que toda a
legislação deve ser atendida não apenas esta ou aquela. Então a redação seria a que foi apresentada e o
parágrafo único seguindo a redação apresentada pelo SAMAE para o Artigo 51, inciso 4, parágrafo único.
Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini  Bender:  eu  acrescentaria  ainda  um  parágrafo  fazendo
referência  aquelas  atividades  hoje  existentes  que  não  se  enquadram na  legislação  que  poderiam ser
analisados em caráter especial ou específico. Eventualmente que não estejam contempladas no quadro
proposto para que não fiquem no limbo e poderão ser objeto de análise de estudo específico  Conselheira
da SEAAQ, Orildes Tres: Eu gostaria que o texto fosse lido antes de colocar em aprovação da forma que
ficou. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  Conselheira Margarete acho que o que a
senhora pretende está contemplada no artigo 182. Menciona que as empresas já consolidadas até a data
que a Lei Complementar entrar em vigor irão garantir sua permanência nas zonas em que estão inseridas.
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Parágrafo único: as empresas que tiverem que alterar as suas atividades gerando impacto de vizinhança
não terão licenciamento e/ou renovação do alvará de funcionamento. O artigo 182 justamente prevê isso,
o que está no local permanece. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Mas aquele artigo é
vinculado especificamente a empresas. Na verdade, a gênese disso é com relação a atividade industrial
porque está vinculado ali. Por exemplo nós temos ali na BR 116, hospital, a universidade, que tem imóvel
com contestada  para  a  BR 116.  Elas  estão contempladas  no quadro?  Arq.  Tarciso  Viero: temos as
atividades  destacada  em  amarelo  no  Anexo  2.  No  quadro  da  Zona  de  Centro,  temos  as  atividades
admitidas em Zonas de Centro pela atual legislação destacada em amarelo. O ZC4 que nós trouxemos
para  esse  quadro,  onde  quais  atividades  são  permitidas  habitação,  comércio  e  serviço,  transportes,
indústria, serviços de saúde, educação e esporte e lazer. O rol de atividades é bastante amplo. Obviamente
que cada Zona de Centro, da 1 a 4 abrange determinado porte no caso das ZC4 se preferiu privilegiar as
atividades de grande porte em função da estrutura que são as rodovias. Habitações são permitidas, o
comércio e serviço é permitido todo ele na ZC4 desde o CS 1 até CS5, T1 e T2 são permitidas na ZC4.
Indústrias de pequeno médio e grande porte são permitidas atividades S1 e  S2 são permitidas e atividade
T1 também é permitida. Eventualmente alguma exceção pode ficar fora do atual zoneamento, mas seria
muito  raro.  Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini  Bender:.   por  exemplo  a  indústria  que  é
permitida em ZC1, ZC2, ZC3 e ZC4 é a de pequeno porte.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: não
estaria nem contemplado ali o Monumento aos Imigrantes. Eu digo que justifica esse novo parágrafo que
a  Conselheira  Margarete  está  propondo,  neste  item,  porque  inclusive  a  questão  do  Monumento  aos
Imigrantes não estaria colocada ali. Na realidade as atividades já existentes devem ser vistas de forma
diferente do que as novas. Eu acho que esse parágrafo cabe, sim. Arq. Tarciso Viero: O Monumento ao
Imigrante é um museu. O museu está caracterizado como atividade S2 e é admitida em ZC4.  Conselheira
da SEAAQ, Orildes Tres: Porque ele tem um museu se não tivessem não estaria. Arq. Tarciso Viero:
Mas aquele equipamento tem que ser visto como um todo. O Município trata como museu, conjunto de
monumento é um equipamento cultural. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: a atividade
é museu. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: ainda entendo que poderia ter esse parágrafo porque
alguma coisa pode nos passar sem que a gente tenha algo específico em cima deste item.  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  Qual  seria a redação desse parágrafo? Conselheira da
SEAAQ,  Orildes  Tres: E  atividades  já  existentes  seriam  tratadas  à  parte  caso  a  caso. Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: o Procurador Geral do Município estava falando que se
vamos tratar caso a caso seria em que parâmetros?  Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender:
teria  que  regulamentar.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  nós  teríamos  uma
regulamentação do que já existe hoje e que não seja abarcado pela nova regulamentação. Conselheiro do
SMU, Nelson Carlos Sartori: acho que poderia ir até o limite do parâmetro que diz a zona. Para que
cada um não ficar impessoal sem parâmetros de zonas específicas até o limite do parâmetro da zona.
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: até o limite dos demais. Conselheiro do SMU,
Nelson Carlos Sartori: como consta no PDM, quando   diz que pode ir até o limite. O limite do IA já
tinha essas observações dentro do PDM.  Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Minha
proposta seria a seguinte: as atividades existentes e não contempladas.  Conselheiro do SMU, Nelson
Carlos Sartori:  não é necessário, não precisa ter não contempladas. Poderiam ter a sua ampliação até o
limite do potencial. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini  Bender:  mas isso não precisa dizer
porque a lei já diz. As que estão relacionadas podem ser ampliadas até o limite.  Presidente Conselheiro
da SEPLAN, Adivandro Rech:  no Art. 182 o que já está consolidado terão a garantia de permanência.
Conselheiro do SMU, Nelson Carlos Sartori: Eu não vejo o porquê do parágrafo, a lei já diz isso no
Art. 182. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: O que a gente está dizendo aqui de
uma forma geral  é que tudo o que existia  antes  se garante permanência mesmo com a alteração de
zoneamento. É o que diz o Art. 182. Conselheiro do SMU, Nelson Carlos Sartori: já está contemplado
no  Art.  182.  Qualquer  atividade  que  não  está  descrito  já  está  especificada  no  182.  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: e ainda o Plano Diretor até falava que, as atividades com
licença, mesmo não tendo a instalação, poderiam iniciar as atividades até a publicação da lei. Prevê as
duas situações, aquele que já tinha consolidada e aquele que estava nos alvarás se instalando. Eu também
não vejo motivos para colocar especificamente nesse aqui. E me parece que aí vem a história que nós
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estávamos conversando, quando diz que aqui pode no resto não pode e aí pode em tudo, pelo Art182. Está
instalado, está instalado. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Está bem. Pode ser usado
o termo empresas como quaisquer atividades. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
sim todas o que vale é a empresa. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: ok. Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: estamos tratando do Art. 8 da minuta. Nós estamos então
em votação. Redação dada pelo Art. 8 da minuta, mas com o parágrafo único proposto pelo SAMAE que
é justamente esse que tira aquela questão de atendimento da legislação ambiental vigente.  Em votação:
foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, a redação dada para o Art. 8º da minuta,
substituindo o parágrafo único pelo proposto pelo SAMAE. 
Com certeza não vamos conseguir terminar esta análise hoje, temos vários artigos. Faço a proposição de
nós darmos a continuidade até o meio dia e marcamos uma nova reunião. Pode ser? Todos concordam.
Art. 9º, referente ao Art. 56º. Arq. Tarciso Viero: é uma correção na ordem de apresentação de Zona de
Uso Especial e Inclusão de parágrafo 3º. É uma alteração de ofício. Só foi mudado a numeração dos
incisos. Trouxemos a Zona Especial do Novo Aeroporto para o inciso primeiro e a Zona Especial de
Interesse Social para o inciso 2º pois na leitura original havia uma confusão, em função do inciso segundo
relativo as Áreas de Interesse Social ser muito extenso e acabou embaralhando com a Zona Especial do
Novo Aeroporto. O acréscimo neste artigo criando o parágrafo 3º é o seguinte “a regulamentação dos
planos básicos para a zona de proteção das áreas integrantes da Zona Especial do Novo Aeroporto-
ZENA,   se  dará  por  meio  de  legislação  específica,  obedecendo  o  regramento  previsto  nas  normas
federais e estaduais” No plano vigente  não havia nenhuma referência nos planos básicos de proteção do
novo aeroporto. Então trouxemos a redação desse parágrafo para dar cobertura também para esse quesito
no zoneamento. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: O caput do artigo define o que são
as Zonas de Uso Especial. O Art. 56 diz o seguinte. “as Zonas de Uso Especial compreendem as áreas
reservadas a empreendimentos habitacionais e  destinadas a comércios, serviços  de uso público e serão
objeto de um plano de ocupação específico e classificadas em” A Zona Especial  do Novo Aeroporto no
momento  que se  define  o que  é   Zona  Especial,  tampouco fala  da  lógica do  conceito.  O aeroporto
compreende um equipamento que necessariamente envolve atividades vinculadas a transporte, indústria,
etc.  O  conceito  mantém aquela  característica  de  uso  necessário  e  do  ponto  de  vista  urbanístico  de
atendimento à condição de unidades de vizinhança, de bairro. De modo que a minha sugestão, trazendo a
Zona Especial  do Novo Aeroporto para o Art.  56 que se complementasse ou se  identificasse que as
atividades. não exclusivamente vinculadas a habitação, comércio, serviços e equipamento de uso público,
mas que absorvesse também atividades vinculadas aquele modal. Arq. Tarciso Viero: A Zona Especial do
Novo Aeroporto já integrava este  Art.  56,  o conceito do caput  preservou a  redação original.   Se há
sugestão de alterar o caput, poderia fazer.  Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender:  minha
observação é que fica dissonante o conceito de Zona Especial quando refere a Zona Especial do Novo
Aeroporto,  vinculando  esta,  a  atividades  de  habitação  comércio  e  equipamento  público  que  são
características  de  zonas  especiais  de  unidade  de  vizinhança,  de  bairro  etc.  Essa  minha  observação.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: esta sua proposta é para acrescentar além de
comércio serviços  e  equipamentos  públicos,  a  indústria. Conselheira da CIC,  Margarete  Tomazini
Bender: Indústria de grande porte ou descrever a Zona Especial como atividades para as Zonas Especiais
de  Interesse  Social.  A Zona  de  Interesse  Social  está  muito  bem colocada  ali,  compreendendo áreas
reservadas para empreendimentos habitacionais também aquelas destinadas a comércio e serviços, ou
seja, para atendimento naquela característica. Agora, enquanto Zona do Novo Aeroporto, as atividades ali
vinculadas têm que ser bem mais abrangentes do que essas que estão colocadas no caput.  Presidente
Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  queria  deixar  claro  que  essa  Zona  Especial  do  Novo
Aeroporto não é uma área maior. Ela e a área de proteção do aeroporto. Nós temos aí aquela questão do
cone de aproximação, de área patrimonial. do aeroporto que é um equipamento público e a nossa intenção
dentro  dessa  Zona  Especial  do  Novo  Aeroporto,  que  é  só  o  aeroporto  e  as  áreas  de  aproximação
trabalharmos a respeito de zoneamento de indústria e assim por diante. É claro que no futuro é bem
possível e bem provável que esse equipamento pela sua grandeza vai acabar atraindo a indústria para o
local.  mas  a  Zona  Especial  do  Novo  Aeroporto  é  justamente  aquele  desenho  da  pista,  da  área  de
propriedade do município e as restrições impostas para viabilizar o aeroporto que é a questão de som,
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cone de aproximação, áreas de transição e as rampas de aproximações de decolagem.  Conselheira da
CIC, Margarete Tomazini Bender: com relação as restrições em função do tráfego aéreo, por exemplo
nas áreas de transição ou nas áreas de aproximação e decolagem não pode haver hospital, escola que são
equipamentos  de  uso  público.  Pelo  contrário,  pode  ter  indústria,  comércio  atacadista,  transportadora
mesmo dentro da área de influência da legislação federal. Quero dizer que é só uma questão de redação.
No momento que se define zona especial aquelas voltadas a habitação, comércio, serviços e equipamentos
públicos não dá para incluir aqui como Zona especial, a Zona Especial do Novo Aeroporto a não ser que
constitui     com outra coisa desvinculando o uso habitacional,  comércio e serviço .   Conselheira da
SEAAQ, Orildes Tres: temos aqui zonas especiais para uso habitacional para baixa renda e, esta teria
que estar fora, em outro artigo porque ele não contempla esta questão de Zona Especial de Habitação.
Arq.Tarciso Viero: na redação original da lei ficou assim, concordo que dá margem a uma interpretação
diversa e o que poderíamos fazer é propor uma alteração na redação do caput. Conselheira da CIC,
Margarete Tomazini Bender: o problema é só o caput porque vincula a Zona do Aeroporto para aquelas
atividades cuja concepção foi para as Zonas Especiais de Interesse Social. Minha sugestão é colocar “as
zonas de uso especial compreendem” e não põe o resto.  Arq. Tarciso Viero: Suprime as atividades ali
descritas  no  caput  como  habitacionais,  comércio  e  serviços,  deixar  genérico  e  depois  fazer  suas
descrições.  De nossa parte  não temos objeção. Conselheira da SEAAQ, Orildes  Tres: não sairia a
questão de que estas zonas foram feitas exatamente para o uso especial de habitação. Quando retira do
caput desvaloriza o outro lado. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi; esta é a sugestão que iria dar,
segregar a zona do aeroporto num artigo separado, fora da caracterização de Zona de Uso Especial do
Aeroporto.  Conselheiro  do  CAU,  Paulo  do  Amaral  Fontana:  A zona  do  aeroporto  tem  que  ser
específica. Arq.Tarciso  Viero: outra  sugestão  é  abrir  um  artigo  específico  para  Zona  Especial  do
Aeroporto e destacar deste Art. 56. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: seria melhor.
Conselheiro do SMU, Nelson Carlos Sartori: também acho melhor.  Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi: Contempla todas as opiniões. Presidente Conselheiro da SEPLAN Adivandro Rech: Em
votação:  foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a redação dada para o Art. 9 de
acordo com o que foi apresentado na minuta, retirando o inciso primeiro que trata  Zona Especial do
Novo Aeroporto-ZENA, que deverá ser destacado e fazer parte de um novo artigo renumerando os
demais incisos .    Art. 10º, referente ao Art. 71º, Inciso XVII.   Arq. Tarciso Viero:  trata de correção de
ofício, correção da sigla IFRS para IFRGS. Presidente Conselheiro da SEPLAN Adivandro Rech: Em
votação: foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a redação dada para o Art. 10 de
acordo com o que foi apresentado na minuta.  Art. 11º, referente ao Art. 73º. Arq. Tarciso Viero: aqui,
temos a contribuição do SMU. A redação original classificava quanto ao porte, comércio e serviços, no
entanto outras atividades ficaram de fora desta classificação. Foi sugerido redação de um novo artigo que
abrangesse classificação quanto ao porte para todas as atividades e não elas individualmente. O que se
propôs  aqui  foi  um  misto  para  o  que  existia  de  comércio,  serviços  e  indústria  e  se  lançou  uma
classificação geral para todos os portes. Outra atividade, como transporte não possuíam definição de porte
e agora estão na nova redação. Conselheiro do SMU, Nelson Carlos Sartori: a ideia quando foi feito o
plano era contemplar um pouco maior para a indústria e o pequeno porte iria até 1.500 metros. Esta era a
proposição inicial o qual ficava muito restrita, uma vez que Caxias vem de uma identidade industrial e
ficou restrita com 500 metros quadrados. Então, mil metros que foi colocado é pouco, deveria contemplar
para a indústria e ampliar para 1.500 metros quadrados. Voltar a ter 1.500 metros quadrados e médio porte
e 1.500 metros quadrados em diante. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: no médio porte também na
indústria de 5000 a 10.000 metros deixa de ser média para ser grande.  Conselheiro do SMU, Nelson
Carlos Sartori: a) Eu passaria de 1000m para 1500m o pequeno porte.  b)  passaria de mil e quinhentos
até cinco mil ou até dez mil. Mas pequeno porte até mil metros quadrados eu acho pouco, uma vez que os
parâmetros que vinham dos planos antigos completavam  o pequeno porte até 3 mil metros quadrados e
médio porte é de 3 a  12 mil metros e o 12 mil em diante  seria o grande porte. Isso encolheu muito no
último PDM quando passou a ser 500 metros quadrados, ficou muito baixo. Isso que se tentou fazer no
PDDI para valorizar um pouco mais a indústria em Caxias do Sul. Arq. Tarciso Viero: a tua proposição é
criar porte específico para a indústria novamente? Conselheiro do SMU, Nelson Carlos Sartori:  não,
pode ser como está, pode ser parâmetro geral. Mas eu acho que aqui de médio porte tem que ir até 1.500
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metros  quadrados. Arq.  Tarciso  Viero: o  que  era  o  porte  para  a  indústria  na  redação  original.
Conselheira  da CIC,  Margarete  Tomazini  Bender: Concordo com a manifestação do Conselheiro
Nelson, porque a limitação na indústria até 500 m quadrados e era para indústria. Porque na ZC e  zona de
centro  das regiões administrativas  a ideia de que aquele núcleo central, mais histórico, mantivesse o
porte das atividades de indústria tão evidente Agora na medida em que se trás este porte  para as demais
atividades, vejo positiva a manifestação do Conselheiro Nelson na medida em que no Centro Histórico
que é mais restritivo em relação a portes, o sujeito quer fazer um centro comercial, um prédio com vários
pavimentos de atividades de lojas, mil metros quadrados é restritivo para qualquer um. Acho que tem que
se ampliar para justamente não   limitar as atividades de comércio e serviços nessas zonas. Enquanto
exclusivamente para a indústria que antes 500 metros quadrados para certas zonas eram compatíveis e
tendo em vista que nossos centros históricos por óbvio, uma empresa não vai se instalar com metragem
significativa, as outras atividades no caso o comércio, serviços, etc. acho que deve ser ampliado esse
porte.  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: eu até concordo com a proposta que o Conselheiro
Nelson fez passando pequeno porte para1500, médio porte superior a mil e quinhentos até cinco mil e
grande porte superior a 5 mil, desde que se vincule, por exemplo, um centro comercial ou  shopping na
área central, ele  traz medidas de mobilidade urbana que tem que ser compensadas no empreendimento.
Portanto deveria se vincular a isso a aprovação de um Estudo de Impacto de Vizinhança não só um
Estudo de Impacto de Trânsito como nós temos hoje em Caxias sob pena de  desenvolver  grandes
empreendimentos que vão gerar um número de  viagem extraordinária, e que o poder público tem que
entrar com  recursos para resolver problemas que o empreendimento vai trazer. É só essa preocupação de
que se propõe medidas mitigadoras para esse tipo de empreendimento especialmente nas áreas centrais.
Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:   eu entendi que este item foi alterado para compor as demais
atividades. Correto? Por isso que foi alterado. A minha pergunta é, não se pode comparar uma atividade
industrial em Caxias do Sul com a atividade de comércio. São coisas distintas. Então eu proponho que
seja mantido a questão da indústria com essas áreas ou seja médio porte até 10 mil metros quadrados e
acima de 10 mil metros então passa a ser de grande porte e as demais atividades fiquem como a anterior.
Não tem como a gente comparar uma indústria com prédios, edificações de outras atividades, são coisas
distintas. E me parece que estão colocando tudo no mesmo balaio. Acho que sim tem que ser específico a
indústria e demais atividades.  Arq. Tarciso Viero: quero alertar que se generalizar como está proposto
todas as atividades e aumentar a questão dos portes corre o risco de ter atividades como a indústria de
pequeno porte com 1500 metros quadrados em todas as zonas residenciais exceto ZR1. Concordo com o
Conselheiro Marchioro que provavelmente teria que ter um Estudo de Impacto de Vizinhança para avaliar
o  impacto  no  local  dessa  atividade  em uma zona  residencial.  Para  outra  proposição  da  Conselheira
Orildes  de  continuar  classificando  a  indústria  de  forma  distinta  acho  que  é  razoável  porque  é  uma
atividade bastante particular em relação as outras. Poderíamos criar uma classificação para a indústria ou
manter conforme está na legislação que já tem hoje e criar a classificação geral para as demais atividades.
Concordo que seria uma alternativa bem razoável.  Conselheiro do CDL, Gabriel Comerlatto Costa:
concordo com que  a  Conselheira  Margaret  e  o  Conselheiro  Nelson comentaram.  Entendemos  que  o
comércio representa também um fator importante e não discordando totalmente da Conselheira Orildes,
mas eu acho sim que pelo menos a questão de pequeno porte, médio porte poderia ser aumentado como o
Conselheiro  Nelson  comentou.  Também  o  que  o  Conselheiro  Marchioro  mencionou  de  estudo  de
vizinhança acho que isso sim pode ser mantido como uma forma de ter mais empreendimentos. Mas a
questão de metragem construída a gente concorda que deveria se aumentar. Conselheira da SEAAQ,
Orildes Tres:  outra questão é que quando se fala em zona de centro nós temos uma área bem razoável da
zona centro que é o nosso Centro Histórico. Nessa região teria que ser regido de outra forma porque
mesmo um comércio de 1500 metros quadrados na zona. histórica de Caxias do Sul, é problema, ela
interferiria no entorno, ou seja, interferiria nas edificações ao lado do que nós entendemos que devam ser
mantidas. Se é que assim que entendemos que o nosso Centro Histórico deva ser mantido. Coloco essa
fala se é que assim entendemos porque eu não estou vendo de parte do município iniciativas que deem
condições para que as pessoas mantenham seus prédios históricos no centro histórico. Me parece que
haveria de ter um incentivo nisso e não está tendo. Talvez tenha que se analisar melhor e a gente coloca
isso corpo técnico da prefeitura, em relação a essa questão quando se fala em Centro Histórico é outra
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coisa, é outra forma, é uma zona especial a ser tratada. Por óbvio, em outras zonas, o que o Conselheiro
Gabriel  colocou  que  não  interferem  nessa  questão  histórica,  um  empreendimento  de  1.500  metros
quadrados seria pequeno porte poderia ser considerado. Então nós temos esse problema de analisá-lo
dentro e fora do Centro Histórico. Talvez tenha de se fazer uma nova redação, o corpo técnico poderia
fazer essa análise para que se avaliasse já que estamos concluindo nosso prazo, avaliasse pra na próxima
reunião nós podermos aprovar, sem aprovar este Art. nessa reunião. Arq. Tarciso Viero:  como houve
concordância dos conselheiros nos propomos a estudar. Só gostaríamos que ficasse claro então quais são
as  sugestões  do  Conselho.  Mantermos  uma classificação  de  porte  única  para  todas  as  atividades  ou
criamos  classificação  de  porte  distintas  para  as  atividades. Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres:
penso que devam ser distintas em especial quando se fala em indústria e demais setores. Não tem como
ser do mesmo porte. Conselheiro da UCS Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  eu concordo em separar
a indústria dos demais e estender as outras atividades numa classificação única e incorporar a questão do
Estudo de Impacto de Vizinhança parece fundamental. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:  Vocês
perceberam que assim que a questão do meio urbano, o que acontece na indústria é bem diferente do que
acontece num comércio. Toda a mobilidade num comércio é muito superior a uma indústria. Então eu
acho que justifica assim da mesma forma a habitacional. O percurso é muito maior nas outras atividades e
parece que fazer essa análise e ver como é que ficaria a nossa malha urbana fazendo essa distinção, mas
parece que a indústria sim, deveria ser tratada de forma diferente. Presidente Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro  Rech: A  COPLAN  vai  montar  uma  redação  e  na  nossa  próxima  reunião  nós
apresentaremos. O nosso tempo se esgotou e eu gostaria de marcar com vocês uma nova reunião, e por
consenso dos Conselheiros a reunião será quinta-feira, 10 de setembro, às 13:30 horas até às 15:30
como  continuidade  desta,  com vistas  ao  atendimento  do  regimento. Presidente  Conselheiro  da
SEPLAN, Adivandro Rech: dando continuidade à sessão ordinária de número 64, neste dia 10 de
setembro de 2020, às 13:30 horas na sala de reuniões da SEPLAN, de forma on-line.  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  dando continuidade à sessão ordinária de número 64, neste
dia 10 de setembro de 2020, às 13:30 horas na sala de reuniões da SEPLAN, de forma on-line.  Arq.
Tarciso Viero: Na reunião anterior paramos no Art. 11, relativo ao Art.73º e ficamos de fazer algumas
alterações que foram conversadas internamente e montamos um novo texto. Chegamos à conclusão que a
partir  do  debate  ocorrido  na  reunião  é  importante  manter  a  redação original  para  questão  atividade
indústria e incluir as demais atividades no perfil que era exclusivo a comércio e serviços. O mérito desta
alteração é  abranger  atividades  que ficaram excluídas  porque a  redação original  só trazia  porte  para
indústria e porte para comércio e serviços. Nossa proposição é no sentido de que, preserve-se a redação
original: I- quanto ao porte para indústrias, em: a) pequeno porte: áreas de construção ou construídas até
1.500 m²;  b) médio porte: área de construção superior a  1500m² até 10.000 m², ou c) grande porte: área
de construção superior a 10.000 m². Quanto as demais atividades, preservaria o porte de até 1000m² para
o pequeno porte, médio porte, área de construção superior a 1000 m² até 5000 m² e grande porte, área de
construção superior a 5.000 m². Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: está ok. Conselheiro da
SEAAQ, Ivaldo Trentin: Quanto a compatibilidade de uso não seria bom deixar os dois com 1500 m².
Conselheiro  da  UAB,  Edson  Marchioro:  o  comércio  gera  muito  mais  trânsito,  tráfego  do  que  a
indústria. Acho que está correto. Arq. Tarciso Viero: se preserva a redação original do Plano. Se chegou
a esses portes, a partir de uma discussão ampla que foi feita no período da revisão do Plano e levou quase
três anos entre executivo e legislativo. Seria oportuno acrescentar em torno de 30%.  Conselheiro da
SMU, Nelson Carlos Sartori: Estou falando em relação a eventual troca de atividade que não haveria
incompatibilidade  se  continuar  1000 ou  1500.  Conselheiro da SMU, Nelson Carlos  Sartori:  pelo
contrário, acresce mais 500 m².  Conselheiro da SEAAQ, Ivaldo Trentin: está certo.  Conselheiro da
UAB, Edson Marchioro:  está perfeito.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  em
votação: aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a redação apresentada para o Art.
11º com a nova redação dada pela SEPLAN. Art. 12°, referente ao Art. 78º. Arq. Tarciso Viero: veio
de uma demanda junto ao SMU que trata da Comissão Técnica Multidisciplinar Específica. A proposição
da SMU é simplificar a atuação da Comissão em casos que haja mudanças de uso ou alteração de projeto
que  demande  parâmetros  excepcionais  acima  do  permitido  pela  legislação.  A SMU atua  em muitos
processos relacionados a edificações de pequeno porte que querem uma troca de uso para mudança de
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alvará, normalmente de residencial para comercial e esses processos até então tinham que ser analisados
pela Comissão Técnica. Está querendo se tirar este tipo de análise da Comissão e focar seus trabalhos
para empreendimentos de médio e grande porte. A nova redação seria a que está sendo apresentado nesta
minuta com as alterações em relação ao original. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: gostaria que
antes de ser votado, seja lido o anterior e a redação como está sendo proposta, acho que fica melhor o
andamento dos trabalhos. Arq. Tarciso Viero: lê o texto do Art. 78, original e o alterado pela proposta.
Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: acho que ficou bom, pois simplificou o de pequeno porte
sem ter a necessidade da Comissão, pois são simples e demandar a Comissão os casos onde tem Impacto
de Vizinhança e Impacto de Trânsito e outras indicações que devem ser feitas. A redação ficou boa e
simplificou. Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone: tenho uma sugestão. Primeiro
vai se tentar mitigar e se não conseguir vai compensar, sugiro a inversão de medidas mitigatórias e/ou
compensatórias. Conselheira da CIC, Margarete Bender: isto vai no alinhamento de um processo de
desburocratização. O caput do artigo faz referência a exceção que são as atividades de pequeno porte,
minha sugestão é tirar,  exceto as classificadas em pequeno porte e fazer um novo parágrafo colocando
que as ações que  não alcança as atividades de pequeno porte as quais serão analisadas e colocaria algo no
sentido de como deveria ser tratado estas de pequeno porte,  senão fica um vácuo, do jeito que está.
Alguém vai perguntar, como vai se tratar as de pequeno porte? Minha sugestão é tirar do caput, abrir um
parágrafo excepcionalizando as atividades de pequeno porte e trazer na redação a indicação de qual é o
tratamento a ser dado nestas condições. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: li várias vezes para ver
se os parágrafos se referiam exclusivamente as edificações que não sejam de pequeno porte ou a todas as
edificações que pedem a troca de atividade. Parece que ficaria bom que ficasse mais claro a respeito disso
e se estamos falando de edificações de pequeno porte e se vê muito isso. A pessoa tem uma casa e na
parte de baixo pede para fazer um comércio ou oficina onde ele vai trabalhar. Como é residencial tem que
pedir a troca de atividade para poder ter alvará embaixo. Para este tipo de situação vai para a Comissão
Técnica ou todas as edificações. Arq. Tarciso Viero: este artigo é exclusivamente para aqueles que vão
para a Comissão Técnica. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:   concordo com a posição dada pela
área técnica, mas me parece que tem que ficar mais claro pois aqui fica a dúvida, se a excepcionalidade se
refere exclusivamente aquela que vai a Comissão Técnica ou a todas as edificações mesmo a de pequeno
porte. Conselheira  da CIC,  Margarete  Bender: para  complementar,  de  fato,  o  caput  do  artigo  na
medida que traz “exceto para as classificadas como de pequeno porte”, o parágrafo primeiro induz a
condição de que esta exigência é para pequeno porte. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro:  é bom a
gente estudar a história. A  CTPM foi criada  no Plano Físico Urbano no governo Mario David Vanin que
teve a participação intensa de quatro técnicos da secretaria, na época GAMAPLAN, que desenvolveram
toda  a  proposta  do  Plano Físico  Urbano que mesmo antes  do  advento do  Estatuto das  Cidades  que
obrigava  as  audiências  públicas,  na  época  eu  era  vereador,  presidente  da  Comissão  de  Petições   e
Reclamações e  este processo veio para a câmara e eu fui relator e autor do substitutivo do Plano Físico
Urbano e ali foi criada a figura da CTPM, Comissão Técnica Permanente Multidisciplinar, que não tinha
a função deliberativa, tinha a função de analisar  e se entendesse necessário deveria ser encaminhado
projeto de lei para regularizar eventuais solicitações que o poder público entendesse. Quando se deixa
muito aberto,  a legislação e depende de interpretação de quem está  de plantão,  no que são medidas
mitigadoras e compensatórias, até porque nosso município não tem regulamentação do estudo de Impacto
de Vizinhança, isso é muito perigoso. Dessa maneira entendo pela proposta, a CTPM vai ser deliberativa.
É um poder muito grande dado para uma Comissão que pode ter as melhores intenções mas que  por
exemplo fosse  no governo anterior  do prefeito  Guerra,  poderia  brecar  qualquer  empreendimento  em
Caxias do Sul. Queria registrar isso para que a gente pense um pouco mais em dar tanta flexibilidade a
quem está de plantão no Poder Executivo Municipal. Conselheira da CIC, Margarete Bender: o artigo
proposto agora, não tem mais a figura da Comissão Técnica Multidisciplinar específica.  Arq. Tarciso
Viero:  está  no  caput.  A redação  que  hoje  está  vigente  no  Art.  7º  foi  transcrita  literalmente  da  LC
290/2007, Plano Diretor urbano anterior. Essa redação já vem sendo utilizada há no mínimo13 anos. Não
está  se  inventando nada.  Excluir  a  questão de empreendimento de pequeno porte  talvez o parágrafo
melhora interpretação deste artigo.  Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: depois da Comissão
Técnica Multidisciplinar  ainda vai  para a  Câmara,  continua com o respaldo da Câmara,  só depois o
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prefeito pode indeferir. Continua igual, não mudou nada. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: não
está escrito isso, não foi lido isso.  Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: a Comissão Técnica
quando foi criada, não tem esse poder absoluto, tem que ser dado o respaldo da Câmara e aval do prefeito,
tem que sair lei para isso.  Arq. Tarciso Viero: o parágrafo segundo diz, “os critérios e condições de
aprovação dependerão de ato legal específico”.  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: o que é ato
legal específico? Pode ser um decreto. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: estamos
com esta redação desde 2007, vejo aqui que ato legal específico e não tenho dúvida que sempre foi feito
por meio de lei e este instrumento de lei vem sendo utilizado. Já participei desta comissão, não vejo
maiores problemas. O que se fez aqui, hoje a redação busca apenas retirar pequeno porte. Só isso estamos
fazendo. Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: todos os que foram feitos até hoje passaram pela
Câmara.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  ,  em  relação  a  esta  situação  a
possibilidade  de  nós  colocarmos,  como a  questão  está  em relação  a  pequeno porte,  estamos  apenas
excluindo pequeno porte, para não ser discutida dentro da Comissão e a dúvida que foi colocada pela
Conselheira Margarete ou pela Conselheira Orildes de deixar mais claro e colocar isso num parágrafo,
que não está claro o suficiente e mudar a redação e colocar isso num parágrafo. Pode ser? Conselheira da
PGM, Larissa Raymundi: na hipótese do pequeno porte, a única diferença é que não vai ser analisado
pela Comissão, a troca de uso vai ser analisada por um técnico de modo singular. É só essa a diferença.
Conselheiro  da  SMU,  Nelson  Carlos  Sartori:  perfeito  porque  os  parâmetros  de  pequeno  porte
normalmente se enquadram dentro dos parâmetros do Plano. Vai só desburocratizar. Quando o porte é
maior  aparecem  outras  coisas.  Parece  lógico,  mas  também  fica  bom,  atender  o  que  o  Conselheiro
Marchioro e a Conselheira Margarete dizem para dar uma redação melhor para não ter dúvida a respeito
dos métodos que possamos utilizar. Conselheiro da UAB, Edson  Marchioro: qual é o problema de
colocar, em vez de ato legal, colocar com aprovação do poder legislativo? Presidente Conselheiro da
SEPLAN, Adivandro Rech: não vejo problemas pois como vai para a Câmara de Vereadores pode se
falar em lei específica. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: fico satisfeito se for feito isso. Desde
que fique claro, que ato legal é pelo Poder Legislativo.  Conselheiro da PGM, Lauri Romario Silva:
apenas no ponto de vista de técnica de redação legislativa, que inclui a presente discussão, entendo que
poder regulamentar não se confunde com Poder Legislativo quando edita uma lei. A questão legal só pode
ser por lei senão teria que ser na esfera do poder regulamentar aí sim é exclusividade do Poder Executivo
que o exerce mediante a expedição de decreto. Nada contra a sugestão do conselheiro Marchioro, no
sentido de que se possa deixar mais claro, mas tecnicamente fica quase uma redundância, pois na hora
que diz que depende de ato legal, só pode ser do legislativo não pode regulamentar por decreto. Também
não vejo problema se for o caso deixar mais claro ainda, mas tecnicamente é quase uma redundância.
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: ratificando a necessidade de dar uma redação mais
clara para esta questão das atividades de pequeno porte e também com relação ao colocado no parágrafo
segundo, penso que este tipo de ação poderia sim ser objeto de uma regulamentação, na medida em que
cada projeto ou cada processo relativo a estas trocas de uso que implique em acréscimo de construção
depende  da  Câmara  de  Vereadores  e  necessariamente  passaria  neste  Conselho,  o  decreto  seguiria  o
mesmo ritual e compensaria a figura da desburocratização. Sem contar que é factível de que projetos vão
para a Câmara de um jeito e voltam de outro. Como se trata de uma análise que seria preeminentemente
de  caráter  técnico,  colocaria  como  sugestão,  que  este  parágrafo  segundo,  atendesse  os  critérios  de
regulamentação  e  não  necessariamente  de  lei  específica.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,
Adivandro  Rech:  seria  interessante  a  SMU colocar  esclarecimentos  de  como funciona  a  Comissão
Técnica. Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori:  posso dar o exemplo mais recente que é o caso
do Hotel Alfred que foi transformado em comercial. Tínhamos um hotel e entrou uma solicitação para
transformar em comercial. A Comissão se reuniu foi feito estudos, viabilidade e foi solicitada através
disso, vagas de estacionamento através do Impacto de Trânsito que foi realizado e foi pedido Impacto de
Vizinhança, mas não teve pois não tem regulamentação. Além do que foi contemplado a limitação das
vagas, teve que criar um prédio garagem nos fundos e teve mais uma participação em dinheiro para
reformar a Praça da Bandeira e aí foi dada autorização mediante projeto, plantas, índices e tudo que
estava sendo feito. Esse material todo foi levado à Câmara de Vereadores que aprovou, fez a lei, tendo
projeto básico existente a lei e depois foi sancionado pelo Prefeito e se encontra quase no processo final,
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com a garagem quase pronta para ser recebida pelo Município. É assim que funciona em todos os casos.
Posso falar outro que não foi aprovado, dependendo da visão do empreendedor, uma vez que avulta muito
o preço das coisas solicitadas que são necessárias para serem feitas, fica na responsabilidade do investidor
optar por fazer ou não. Muitos deles desistiram no meio do caminho porque não conseguiram atender a
demanda. Todos eles vão para a Câmara de Vereadores, só depois é liberado e aprovado o projeto para ele
fazer as intervenções. É firmado contrato com garantias e com tudo o que tem de direito. Conselheiro da
UAB, Edson Marchioro: imagino quando este prédio, de hotel onde menos de 40 por cento das pessoas
que vinham para o hotel, vinham de automóvel. Imagina quando começar a funcionar e tiver todas as
salas ocupadas, o transtorno que vai ocorrer na Rua Sinimbu ou na Rua 18 do Forte e em todo o entorno.
Não consigo entender o que uma reforma da Praça da Bandeira vai contribuir na questão da mobilidade
urbana. Este prédio vai ser um monstro. Isto é que tem que ser tratado com mais responsabilidade pois
temos que ser responsáveis pelo futuro. Vai ser um caos, aliás como já é um caos o centro da cidade. É
isto que quero deixar registrado no futuro nós vamos entender o que aconteceu com a aprovação desse
prédio  transformado  de  hotel  em área  comercial.  Conselheiro  da  SMU,  Nelson  Carlos  Sartori: a
comissão solicitou cem por cento das medidas de Impacto de Trânsito.  Conselheiro da UAB, Edson
Marchioro:  mas o Impacto de Trânsito  não pode ser uma reforma de praça.  Conselheiro da SMU,
Nelson Carlos Sartori: mas não é só isso, ele teve que construir um prédio garagem.  Conselheiro da
UAB, Edson Marchioro:  mas quem é que resolve o problema dos carros que chegam e que saem.
Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: este não é o momento para discutir isto. Conselheiro da
UAB, Edson Marchioro: tudo bem, estou só dando minha opinião em relação a esta flexibilidade que
não tem no mundo inteiro. E que fique registrado isso na história.  Conselheira da SEAAQ, Orildes
Tres: puxando um pouco a história também, gostaria de saber em que momento e como ocorreu, quando
estas questões de maior impacto em relação a cidade que aconteciam estas alterações, como prédio de
salas  de  oficinas  do  Colégio  São  Carlos  e  passou  a  ser  depois  um prédio  comercial.  Este  tipo  de
solicitação  vinha  ao  Conselho  para  que  a  sociedade,  junto  aos  representantes  do  executivo  para  se
manifestar a respeito. Não que isto resolvesse muito, mas pelo menos a sociedade passava a ser sabedora
das intervenções que teria na cidade. Em que momento se perdeu isso, em que momento isso deixou de
acontecer? Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: não saberia informar. Conselheira
da SEAAQ, Orildes Tres: entendo que quando existir alterações de maior impacto, existe um conselho
para  isso,  que  venha  a  este  Conselho  para  que  enquanto  sociedade  possa  participar  das  decisões.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: sempre que for necessário lei será passado ao
Conselho.  Não  vejo  problema  em  relação  a  isto. Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres:  minha
manifestação pois não que isto resolva muito, porque aconteceu com o prédio do São Carlos e passou
pelo Conselho, mas estas alterações como nosso Plano Diretor é formado pela participação da sociedade,
enquanto Conselho e depois vai para o Legislativo também representado pela sociedade e também repõe
algumas questões que parece que seria muito salutar que no caso destas alterações que impactam no Plano
também que viesse ao Conselho do Plano Diretor para que este pudesse se manifestar, não que fosse
deliberativo mas ao menos ele pode se posicionar pra que o executivo ou legislativo siga da forma  que
quiser  mas  ao  menos  a  sociedade  tem  a  condição  de  se  manifestar.  Conselheiro  da  UAB,  Edson
Marchioro: só deixar claro que não é nada em relação a postura da administração atual, isso é histórico.
Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone: entendo que a colocação do Marchioro pode
ser  resolvida  se  detalhar  um  pouco  melhor  a  redação  do  parágrafo  terceiro  porque  as  medidas
compensatórias, mitigadoras devem ser utilizadas para resolver os problemas que ele está compensando.
Se é um problema de trânsito não adianta fazer uma praça nova, tem que ser para melhorar o sistema
viário. Me lembro das medidas compensatórias que tiveram na terceira ampliação do Shopping Iguatemi
de Porto Alegre que dependiam de asfaltamento da Av. João Walig, semaforização, por que era realmente
onde estava impactando. Entendo que na regulamentação ou no próprio parágrafo ficar claro este aspecto
da  compensação.  Este  valor  em espécie  tem  que  ser  utilizado  em favor  deste  impacto.  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  para deliberar o art.  12º,  duas questões que ficaram: a
questão de pequeno porte, que o entendimento de alguns conselheiros para ficar mais claro e de outros
que não há necessidade, pois está bem claro e a criação de um parágrafo indicando o pequeno porte e o
parágrafo segundo, que colocaríamos em vez de “ato legal específico”, colocaríamos ”que dependerão de
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lei  específica”.  Conselheira  da  PGM,  Larissa  Raymundi: e  o  detalhamento  do  parágrafo  terceiro
conforme a sugestão do Conselheiro Pedone. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
detalhamento  em  medidas  compensatórias  e/ou  mitigatórias.  Aqui  para  fazer  o  detalhamento  e  ter
amplitude necessária  para  atingir  todos os  casos  teríamos que trabalhar  com potenciais.  Não tem no
momento, como este instrumento, trabalharmos quais vão ser as medidas compensatórias e quais vão ser
as mitigatórias para cada caso. Isso é uma questão de analisar o caso concreto de acordo com o estudo de
impacto de trânsito e assim por diante. Não dá para estabelecer uma forma objetiva sem ter o estudo de
Impacto de Trânsito de quais as medidas compensatórias e quais as mitigatórias. Conselheira da PGM,
Larissa Raymundi me parece que a sugestão do Conselheiro, seria no sentido apenas de agregara a
informação de que as medidas compensatórias e mitigatórias sejam especificamente voltadas ao impacto
gerado,  não  o  detalhamento  de  quais  são  as  medidas.  Arq.Tarciso  Viero:  o  parágrafo  primeiro  já
contempla esta interpretação. O parágrafo terceiro deixa claro que a aquisição de potencial construtivo
adicional  não  está  vinculada  a  medida  compensatória  ou  mitigatória.  Conselheiro  da  UCS,  Carlos
Eduardo  Mesquita  Pedone:  neste  sentido  talvez  em  algumas  situações  a  Comissão  não  estejam
atendendo o que está disposto no parágrafo primeiro. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro
Rech: colocamos esta questão do potencial construtivo justamente para deixar claro que a compra de
potencial  construtivo  não  poderia  ser  equiparada  a  uma  medida  compensatória  ou  mitigatória.  O
parágrafo terceiro só entrou para dizer isso,  deixar bem claro que a compra de índices não significa
medida compensatória ou mitigatória.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: sugestão, se apenas
acrescentasse no parágrafo terceiro “As medidas compensatórias e/ou mitigatórias referidas no parágrafo
primeiro”,  aí  estabelece  o  que  foi  sugerido  pelo  conselheiro  Pedone.  Conselheiro  da  UCS,  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone:  pode ser.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  fica
acertado o acréscimo “referidas no parágrafo primeiro” no terceiro, no parágrafo segundo fica acertado
trocar “ato legal específico” por” lei específica”.  Conselheiro da CIC, Margarete Tomazini Bender:
com relação ao parágrafo segundo que faz referência a uma lei específica quanto a critérios e condições,
mas não é caso a caso. É isso?  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: seria caso a
caso.  Conselheiro da CIC, Margarete Tomazini  Bender:  mas não é o que está escrito.  O que está
escrito é “os critérios e condições de aprovação dependerão de lei específica”. É suposto que seja editado
uma lei estipulando os critérios e condições para todos os empreendimentos. Minha manifestação é no
sentido de que estes critérios e condições de aprovação sejam objeto de regulamentação, mas não de ato
legal específico. Minha sugestão de redação é “critérios e condições de aprovação dependerão de ato
público expedido pelo executivo e aí via decreto criando, estipulando ou elencando os tais critérios e
condições.  Aqui  trata  de  duas  discussões  uma  que  trata  de  lei  específica,  caso  a  caso,  para  cada
empreendimento, mas não é o que está escrito. O que está escrito aqui é que será feito por lei específica
são a elaboração dos critérios de condições de aprovação. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: o que
está colocando aqui é duas questões que estão no mesmo item o primeiro, critérios regulamentados e
outra específica a cada aprovação. Colocar a proposta que fiz e criar um parágrafo que nestas questões de
grande impacto na cidade que venha ao Conselho. Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: já vai
pra dois conselhos, vai para tudo que é conselho. Mais outro? Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:
qual  conselho.  Conselheiro da SMU, Nelson Carlos  Sartori:  neste  não,  mas vai  para  o que julga.
Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: mas este é o mais importante é o Conselho de Planejamento.
Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori:  colocamos este também.  Presidente Conselheiro da
SEPLAN, Adivandro Rech: estamos procurando neste artigo justamente tirar um pouco da burocracia
para que ande mais rápido. Colocamos alguma situação a mais, buscando o dia a dia do seu sustento e
sabe o quanto o poder público atrapalha, o quanto demora porque tem uma série de conselhos e setores,
análises, lei municipal e assim por diante. O processo, seguindo todos estes passos aqui, já deve levar
alguns anos e vamos aumentar um pouco mais. Gostaria de ter de vocês essa empatia de que precisamos
desonerar  o  empreendedor.  Ninguém está  querendo autorizar  o  assunto  de  qualquer  forma.  O único
motivo deste artigo é aquele empreendimento de pequeno porte não passe pela Comissão pois sabemos
que esta Comissão demora para analisar as questões, é uma burocracia grande, mas que nos projetos, nos
empreendimentos, nos investimentos isso toma tempo e hoje tempo é dinheiro. O Município está tirando
dinheiro  na  medida  que  nós  trancamos  estas  questões.  Conselheiro  da UAB,  Edson Marchioro: o
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interesse público está acima do interesse privado. Um grupo empreendedor está sempre e é importante e
claro. Se tem uma série de exigências não tem que ser demorado, tem que agilizar. Eu proponho que se
apresente propostas e rediscuta esse assunto com mais reflexão.  Presidente Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro  Rech:  ninguém  está  falando  em  interesse  público.  É  primordial  o  interesse  público.
Justamente  é  que  as  coisas  andem.  Perder  para  outras  cidades  devido  a  nossa excessiva  burocracia,
quebrando empresas que sustentam a nossa cidade com empregos. Este é o objetivo.  Conselheiro da
UAB, Edson Marchioro:  Eu estou falando em interesse  público.  Muitas  empresas  usam a cidade e
repassam  ao  poder  público  as  responsabilidades,  como  habitação,  transporte  coletivo  e  saúde.
Conselheira da SEAAQ, Orildes  Tres:  o  Conselheiro Nelson disse  que vai  para  outros  Conselhos.
Pergunto: para que Conselho vai isso?  Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: vai para
uma comissão, não Conselho. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: esta comissão tem a representação
da cidade ou não? Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: não. Conselheira da SEAAQ,
Orildes Tres: estou querendo, nesta minha fala, resgatar algo que já ocorria e acho muito bom o que está
sendo feito de desburocratizar e não tenho dúvida que este é o caminho mas não entendo que a ida ao
Conselho para tomar conhecimento e ao menos propor decisões na questão de critérios. A Comissão pode
propor  critérios  e vai  para  o Conselho e  este aprova e segue adiante.  Conselheiro da UCS,  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone: é isto que eu estou propondo.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: só
diz que o ato final desta alteração se dá por lei municipal. Acho importante a ouvida do Conselho que
sempre ouve, não sei que momento isso deixou de acontecer, exatamente por essa transparência com a
sociedade e não me parece que seja uma coisa que vai impactar em aumento de tempo, até porque o
Conselho tem reuniões mensais e isso pelo que eu estou entendo é uma questão de análise desta Comissão
Técnica vai um ano. Enquanto fica parado lá poderia vir ao Conselho para parecer e dar continuidade.
Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  tem que ser tratado caso a caso mesmo.
Dificilmente  vamos  ter  parâmetros  e  critérios  que  sirvam  para  todos  os  casos.  Mas  entendo  que  a
Comissão  Técnica  Multidisciplinar  pode  estabelecer  os  parâmetros  e  critérios  gerais  de  aprovação,
liberdade  de  negociar  com  o  empreendedor  as  contrapartidas  e  as  compensações,  apresentar  ao
CONSEPLAN para  o  aval  da  sociedade  civil  organizada  e  aí  sim vai  para  lei  específica.  Seria  um
caminho a se fazer ,teria os critérios gerais  que vão ser amadurecidos ao longo do tempo, caso a caso que
podem ir melhorando, mas tem que ter uma possibilidade de estabelecer uma negociação que tem que ser
transparente  depois  para  a  sociedade.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  a
transparência dela se daria na Câmara de Vereadores, mas de qualquer forma não há problemas, o que
queríamos  é  tirar  este  problema de  o  pequeno  porte  deixar  claro  que  medidas  compensatórias  e/ou
mitigatórias não se vinculam a compra de potencial  construtivo.  Só essas duas coisas,  mas podemos
acrescentar que vá ao Conselho. Não vejo problema, passa na Comissão, depois passa pelo Conselho,
depois  vai  para  a  Câmara  de  Vereadores.  Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres: vou  retornar  ao
histórico do que acontecia no Conselho algum tempo atrás que não ia ao conselho quando da decisão da
Comissão, ou seja, o Conselho não era visto como um grupo que estava lá só para assinar embaixo do que
foi  feito pelo executivo.  Na realidade quando estrava o assunto na prefeitura,  antes de ir a qualquer
comissão era encaminhado ao Conselho, este se manifestava e dizia no entender dele o que entendia
viável. Seguindo o caminho do Conselho, ia a Comissão e onde tivesse que ir e parece que isto aconteceu
várias vezes e nenhuma delas impactou  em mais tempo, ao contrário porque o Conselho recebia, dava
parecer e mandava adiante e me parece que a partir do momento, e temos que ter claro, é que o Plano
Diretor do Município estabelece a linha que se quer para o Município e é um acordo feito  entre sociedade
e poder público. Quando se interfere nesse acordo é importante que a sociedade saiba e aqui no executivo
ela está representada pelo Conselho. É no Legislativo, não é. É outro fórum, é outra questão e se olhar o
que diz o Estatuto da Cidade no nosso próprio Plano Diretor houveram várias alterações feitas direto pelo
Legislativo e não passou pelo CONSEPLAN se for ver legalmente o que diz o Estatuto não seriam lícitas
e  sim  deveriam ser  revista.  Conselheiro  da  UAB,  Edson  Marchioro: sim,  sem audiência  pública.
Conselheiro do CREA, Paulo Boff: eu entendo que para nós poder avançar,  temos que colocar em
votação, então sugiro que seja feita essa proposta e outra proposta para os Conselheiros poderem votar
para  poder  dar  celeridade.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:   também
concordamos acho que já foi discutido o suficiente para colocarmos em votação. Temos três situações:
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uma que é no parágrafo segundo colocar no lugar de “ato legal específico”, “legislação específica”, um
parágrafo que trate melhor da questão de pequeno porte e a questão de vir para o Conselho ou não.
Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: e as medidas compensatórias? Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi: referidas no parágrafo primeiro que é o detalhamento do parágrafo terceiro. Conselheiro da
PGM, Lauri Romario Silva: correto. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: poderia fazer a leitura
dele. Arq.Tarciso Viero :parágrafo terceiro: “As medidas mitigatórias e/ou compensatórias incluídas no
parágrafo primeiro, não desvinculam a compra de potencial construtivos”.  Presidente Conselheiro da
SEPLAN, Adivandro Rech: colocamos em votação, o primeiro de acrescermos um parágrafo no Art. 78º
para deixar mais claro a questão do pequeno porte. Pode ser?  Conselheiro da SMU, Nelson Carlos
Sartori: não sei o que querem esclarecer o pequeno porte? Esclarecer o que?  Conselheiro da UAB,
Edson Marchioro: não entendi até agora isso. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
também não vejo motivos para mudar esta questão de pequeno porte, pois está bem claro. Conselheira da
PGM, Larissa Raymundi: a sugestão de alteração tinha sido da Conselheira Margarete. Conselheiro da
SMU, Nelson Carlos Sartori: o caso é se vai pro Conselho ou não. Mantém o Art. 78 como está e se
manda para o Conselho.  Conselheira da CIC, Margarete  Tomazini  Bender:  quando o artigo fala”
exceto as classificadas como de pequeno porte” e o parágrafo primeiro refere” a autorização para tais
excepcionalidades  dar-se-á  mediante  apresentação  de  estudos”.  Está  indicando,  para  quem  não  está
discutindo e analisando esse contexto, que a excepcionalidade que está sujeita aos estudos é aquela de
pequeno porte. Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: negativo, é o restante, menos a de pequeno
porte.  Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: poderia fazer uma alteração no parágrafo
primeiro,  tirando  o  termo  excepcionalidade,  ficaria  mais  claro.  Conselheiro  da  CIC,  Margarete
Tomazini  Bender:  exatamente.  O  técnico  que  vai  analisar  e  aplicar  a  lei,  vai  entender  que
excepcionalidade  referida  no  parágrafo  primeiro  é  aquela  referida  no  caput.  Então  se  tira  a  figura
“excepcionalidade” pra não vincular a figura de pequeno porte a estas ações.  Conselheira da PGM,
Larissa Raymundi: mas as a excepcionalidade ali é demandar o potencial construtivo além do que a lei
permite.  Essa  é  a  excepcionalidade.  Conselheira  da  SMOSP,  Sabrina  Crivelaro  Becker:  não
necessariamente. A excepcionalidade seria a análise desses parâmetros em desacordo com o Plano e as
medidas compensatórias e mitigatórias a partir dali. Acho que a retirada da palavra excepcionalidade no
parágrafo  primeiro,  tira  essa  dúvida  de  enquadramento.  Conselheiro  da CIC,  Margarete  Tomazini
Bender: Muito bem. Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone: aí contempla todos os
interesses. Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: exato. A autorização dar-se-á mediante
apresentação de estudos técnicos, Impacto de Trânsito, Impacto de Vizinhança bem como de medidas
mitigatórias  e/ou  compensatórias  que  promovam  a  efetiva  redução  do  impacto  gerado.  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  vamos fazer  a  votação em partes.  Estamos falando de
pequeno  porte  e  excepcionalidade.  Em  votação:  aprovado  por  unanimidade  dos  Conselheiros
presentes  no  Art.  12º,  parágrafo  primeiro,  manter  o  Art.  78º  como  está,  retirando  a  palavra
“excepcionalidade”. Segunda parte da votação:  no parágrafo segundo: trocar “ato legal específico” por
“legislação  específica”. Conselheiro  da SMU,  Nelson  Carlos  Sartori:  para  mim mantém ato  legal
específico. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: questão de ordem, coloquei no chat uma proposta
para o parágrafo segundo e acrescentando um quarto que interfere na votação.  Gostaria que antes de ser
votado e saber se vai colocar em votação isso. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
no chat,  a Conselheira Orildes colocou:  parágrafo segundo: o Conselho do Plano Diretor sugerirá ao
executivo a viabilidade da proposta. Parágrafo quarto: a conclusão se dará por lei municipal. Conselheiro
da  UAB,  Edson  Marchioro:  perfeito.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:
colocamos em votação a proposta da Orildes.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: é que tem que
colocar os dois em votação ou um ou outro. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
conselheiros, vocês estão tendo acesso ao chat com os dois parágrafos.  Conselheiro da UAB, Edson
Marchioro: conselheiros,  vamos  facilitar  e  ver  com  consenso  a  proposta  da  Orildes  atende  todos .
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:   mas eles precisam saber como fica com a
leitura. Parágrafo segundo: Conselho do Plano Diretor sugerirá ao executivo a viabilidade da proposta e a
outra  sugestão  é  parágrafo  quarto  a  conclusão  se  dará  por  lei  municipal.  O  que  pretendo Orildes  é
acrescentar  ao  parágrafo  segundo  no  lugar  daquele  que  colocamos  em  substituição  a  ele.  É  isso?
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Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres Orildes o que eu pretendo é que os critérios e condições fiquem
ao encargo da Comissão Técnica porém quando o processo chegue ao Município o Conselho do Plano
Diretor possa se manifestar dizendo que: se vai ter um prédio na Sinimbu então sugerimos que medidas
compensatórias nesse sentido seja feito assim. Vai para a comissão técnica e está decide os critérios e
condições,  é  aberta  a  negociação  com quem está  propondo e  ao final  vai  para  o  ato legal  junto ao
legislativo. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: então o Conselho é que relacionaria
quais são as condições? Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: o Conselho vai sugerir. Conselheira
da SEAAQ, Orildes Tres: quem vai acolher ou não é a Comissão Técnica com direito de se manifestar
enquanto representante da sociedade. Quem vai acolher se as decisões da Comissão Técnica são justas ou
não é o legislativo, mas aí ele vai ter uma posição dada pelo Conselho que representa a sociedade, uma
posição que o executivo fez e acolheu ou não a posição do Conselho e vai terminar em lei . Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: A questão de ordem é se os conselheiros entendem que
deva passar pelo Conselho ou não. O primeiro ponto está resolvido, o segundo é se há ou não necessidade
de passar pelo Conselho. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: vamos fechar o Conselho. Não é
sugerir ele não é deliberativo, ele sugere. Porque a sociedade não pode sugerir?  Presidente Conselheiro
da SEPLAN, Adivandro Rech: não vamos fechar vamos apenas dar mais atribuição. Temos que deixar
todos os colegas colocar sua opinião. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: tudo bem, coloca em
votação. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres; da forma que eu coloquei ali, quando a proposta chega
ao município e é encaminhada ao Conselho para então sugerir, ele preenche um pré-requisito necessário
enquanto Estatuto da Cidade e colocar em votação algo que na realidade deveria existir e que não está
sendo feito hoje, é estranho. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  mas é isso que
vamos  fazer,  ver  se  o  Conselho  quer  que  isso  venha  para  o  Conselho.  Vamos  colocar  em votação.
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: como sugestão o parágrafo segundo poderia ter a
seguinte redação: “os critérios e condições de aprovação dependerão de previa análise do CONSEPLAN e
será  aprovado  mediante  ato  legal  específico".  A tramitação  interna  é  uma  condição  administrativa.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: vamos colocar em votação mesmo assim. A
sugestão da Conselheira Margarete pelo que vi,  atende as situações colocadas. Conselheira da CIC,
Margarete  Tomazini  Bender:  ainda  defenderia  a  tese  de  que  a  aprovação  final  pudesse  ser  feita
mediante decreto.  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: decreto? Não. Conselheira da SEAAQ,
Orildes Tres: a diferença entre o que a Conselheira Margarete colocou e a minha proposta é que na
minha, o processo entra para o Conselho quando entra na prefeitura e a proposta da Margarete ele vai para
a Comissão, é feita toda avaliação pela Comissão e depois de determinados critérios e condições então o
Conselho se manifesta. Eu prefiro que o Conselho se manifeste e depois a Comissão faça o que tem que
fazer.  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro:  a  Margarete  colocou análise  prévia  como primeira.
Conselheira  da  PGM,  Larissa  Raymundi:  mas  a  prévia,  pode  ser  previamente  a  aprovação.
Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres:  os  critérios  já  deveriam  estar  estabelecidos  para  ir  ao
CONSEPLAN e a minha fala não tem nenhum critério e nenhuma condição estabelecida pelo Município,
na realidade vai ao Conselho e este sugere alguns critérios e sugestões para tanto e o Município acolhe se
quiser. Conselheiro do SMU, Nelson Carlos Sartori: como sugestão; vamos pular este assunto e deixar
para outro dia pois não vamos conseguir resolver. Já sabemos o que querem e está bem elucidado a
respeito disso e vamos avançar. É só definir como vai para o Conselho.  Conselheiro da UAB, Edson
Marchioro: de acordo.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:   vamos montar uma
redação para a próxima reunião, colocando o Conselho atendendo estas situações que estão sendo
colocadas e discutidas. Os Conselheiros aprovam por unanimidade este encaminhamento. Art. 13º,
referente ao Art. 81°.  Arq.Tarciso Viero: propõe uma complementação do Art. 81º com a inclusão de
ZC4 e ZOC na alínea “a” que ficou fora da redação original.
Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: para refletir, sou daqueles que defendem que não deveria ter
altura máxima de um prédio. O que define o tamanho da edificação é IA, TO e se tiver um terreno grande
pode construir X metros quadrados, se foi um, dois, dez, vinte pavimentos vai ficar um prédio magro e,
portanto, vai trazer mais insolação, mais aeração. Temos que combater essa questão de altura máxima.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Em votação: foi aprovado por unanimidade
dos conselheiros presentes, a redação dada para o Art. 13º da minuta. Art. 14º, referente ao Art. 81º,

 18-

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
48
49
50
51
52



                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

            CONSELHO   MUNICIPAL    DE   PLANEJAMENTO   E
                                  GESTÃO MUNICIPAL                                         
                                                                                                                                                                 Ata 83/2020
alíneas “a” e “b”, do Inciso IV. Arq.Tarciso Viero: por sugestão da SMU verificou uma lacuna nas
alíneas “a”, na fórmula onde faltou o sinal de igual (=) e na alínea “b” acrescentar a palavra “lateral”,
após “divisa”.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech Em votação: foi aprovado por
unanimidade  dos  conselheiros  presentes,  a  redação  dada  para  o  Art.  14º  da  minuta.  Art.  15º,
referente ao Art. 81º, alínea “a”, do Inciso V. Arq.Tarciso Viero: é apenas a inclusão do sinal de igual
(=)  na  fórmula  do  ADF. Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech: Em votação: foi
aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, a redação dada para o Art. 15º da minuta.
Art. 16º, referente ao Art. 81º, Inciso VI. Arq.Tarciso Viero:  propõe uma correção do inciso VI do Art.
81,  que  por  equívoco  o  item  5  da  alínea  “b”,  estava  incluído  em  “obedecerão  à  conversão  de
acessibilidade” contudo ele  deveria  estar  na  alínea  “a”,  “serão  considerados  totalmente  permeáveis”.
Trouxemos ele para a alínea “a”. E por sugestão da SMU, suprimimos o termo “ajardinamento” do item 3
da alínea “a”, por não considerar totalmente permeáveis. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: acho
muito  legal  isso  só  que  o  que  acontece  na  vida  real.  Grande  parte  da  população  tem o  habite-se  e
transforma tudo em impermeável e não existe fiscalização. Cada vez mais as águas correm e o Município
tem  que  resolver  o  recolhimento  dessas  águas.  Isto  não  é  de  agora,  isto  é  histórico  e  aí  tem  a
responsabilidade  de  nós  técnicos.  Inclusive  o  Município  não  deveria  nem  fornecer  habite-se.  Tem
responsabilidade técnica, ou seja, o profissional fez um projeto e ele atesta que a edificação foi feita de
conformidade com o projeto. Isso economizaria tempo, desburocratizaria e criaria menos condições de
possibilidade de corrupção. Tem coisas muito simples que podemos fazer. Tem que ser responsabilizado o
técnico. Se depois o seu cliente fizer a pavimentação, o profissional deveria fazer a denúncia junto ao
Poder Público. Esta é a vida real não a vida do sonho.  Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro
Becker: concordo com relação a questão da taxa de permeabilidade, podemos pensar em substituir a taxa
de permeabilidade, mexendo na lei dos tanques de detenção individuais, porém discordo da sugestão da
questão de habite-se, talvez o Município deveria  deixar de aprovar o projeto deixando a responsabilidade
para o responsável técnico e ter uma estrutura maior para verificação no momento do habite-se pois a
gente vê os problemas que ocorrem após a aprovação de projeto e após o habite-se. Poderíamos promover
mudanças  nesse  sentido.  Conselheiro  da  UAB,  Edson  Marchioro:  hoje  quem  examina,  não  são
engenheiros e nem arquitetos, os fiscais não tem a formação, inclusive é exercício ilegal da profissão, um
fiscal  aprovar  o  projeto  de  um  arquiteto  ou  engenheiro.  Começa  por  aí  o  abuso.  Eu  defendo  a
responsabilização. Somos formados, temos um código de ética, temos a legislação que nos dá atribuição e
a responsabilidade de cada um. Cada um que seja fiscalizado pelo Município, pelo seu Conselho de
Classe. Na minha opinião é o caminho para a desburocratizar, há uma grande possibilidade de ocorrerem
situações não republicanas quando ocorrem eventualmente uma diferença de um ou dois centímetros em
uma obra que não há como concederem o habite-se devido a esta diferença. Tem que começar a mudar e
responsabilizar os profissionais em relação a isto.  Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita
Pedone: só para pensar um pouco mais aqui estamos falando somente sobre o que aparece na superfície,
o concregrama, o concreto poroso e o paralelepípedo. Estas condições estão ligadas ao substrato, maneira
como eu faço a reparação desta cancha. Então em algum momento podemos sugerir uma revisão que se
pudesse ter uma fiscalização sobre a condição do substrato. É bastante sofisticado, mas sabemos que
dependendo  da  situação  não  há  infiltração  dependendo  da  maneira  como  é  concebido  o  substrato.
Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: quanto ao item IV, o acesso é para todos, é obvio que tem que ser
dado para as pessoas com necessidades especiais, mas não exclusivamente a elas. Conselheira da CIC,
Margarete  Tomazini  Bender: sugestão  “Acesso  de  pedestre  com  largura  de  1,50”,  garantida
acessibilidade  universal”.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  no  chat,  o
Conselheiro Pedone sugere que haja consideração na análise do substrato para assentamento e tratamento
de superfície. Vocês que são a grande parte engenheiros e arquitetos, isto não é da norma técnica da
ABNT? Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: não, hoje temos concreto permeável que impermeabiliza
muito mais que grama. É isso que o Pedone está tentando dizer.  Conselheiro do CAU, Paulo F do
Amaral Fontana:  A ideia do Pedone é interessante, mas se torna inviável, econômica e tecnicamente
para poder aplicar. Teria que mandar fazer estudo de solo. Seria ideal, mas inviável. Conselheira da CIC,
Margarete Tomazini Bender: a questão do concreto poroso, estão inseridas na alínea “b” desse inciso e
nesse caso se a pessoa fizer um acesso com concreto poroso ele tem um porcentual. Mas o objetivo no
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disposto do item VI é dar como permeabilidade total o acesso de pedestre. Conselheira da SMOSP,
Sabrina Crivelaro Becker: me parece que um projeto da análise do substrato, permaneceríamos nesta
fase de projeto, detalhando o mesmo, porém depois se impermeabiliza tudo. Então, talvez fosse agregar
mais o projeto e não dentro da ideia que estávamos discutindo de até mudar esta dinâmica. Conselheiro
da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone: não me referindo ao item VI, mas aqui estamos fazendo de
conta que tudo vai dar certo, pois ao longo do tempo  todos estes materiais acabam gerando algum tipo de
impermeabilização  estes porcentuais por  estudos de universidades com maior teor de cientificidade
garantem que este concregrama ao longo do tempo vai sendo adensado e estamos fazendo de conta que
vai infiltrar e não vai. Se colocasse uma alínea que pudesse avançar um pouco nesse assunto e não ficar
imaginando que tudo vai  dar  certo.  É nesse  sentido que gostaria  que ficasse  registrado e  não quero
atrapalhar a votação, mas acho que temos que avançar no sentido da cientificidade destes dados. Mas se
não for viável neste momento se guarda para outro.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro
Rech: conselheiro, realmente é bastante importante esta colocação e acredito que esta situação deva ser
pensada na cidade toda inclusive nos passeios públicos e isto vem na linha do Conselheiro Marchioro que
estava falando antes, na questão de impermeabilizar a cidade toda, mas acredito que tenha que ser num
âmbito maior. Nesta manifestação foi demonstrado uma preocupação maior na questão de solo e registro
desta observação da necessidade de realizarmos um estudo mais aprofundado no assunto. Mas volto neste
momento a votação. Em votação: aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a redação do
Art. 16º, mudando a redação apenas no que diz respeito ao item 4, da letra “a”: “Acesso de pedestre
com largura de 1,50 m, garantida acessibilidade universal”. Vamos dar continuidade a esta sessão em
outro  horário  que  será  avisado  por  e-mail. Conselheira  da  PGM,  Larissa  Raymundi:  estivemos
conversando com o Dr Lauri, Procurador e com o Gilmar, da Secretaria da Receita, sobre a questão dos
abatimentos de IPTU que foram concedidos e esta proposta não está nesta neste encaminhamento feito
pelo CONSEPLAN. Gostaríamos de discutir os artigos 57 e 63 a respeito dos abatimentos que o Plano
Diretor  está  concedendo  em  áreas  de  interesse  ambiental  e  ocupação  controlada,  pela  questão  de
responsabilidade fiscal, apenas para consignar e não atrapalhando o trâmite da votação, mas para ficar
registrado  esta  observação  da  Procuradoria  e  da  Secretaria  da  Receita.  Presidente  Conselheiro  da
SEPLAN, Adivandro Rech: a intenção é que este assunto seja discutido em uma reunião específica pois
este assunto não veio até o momento para ser alterado e em uma próxima reunião discutir o assunto.
Agradeço a presença hoje. O Conselheiro Ezequiel está perguntando no Chat, se o Observatório Social
participa deste Conselho. Respondo que não.  Conselheiro do CDL, Ezequiel Andreazza: sugere que
esta entidade poderia participar pois analisam todas as questões da sociedade, de gastos, ou convidar para
participar.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  temos  sessões  abertas,  não  há
problemas em participar. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: acho que não tem nada a ver. Não se
discute investimentos,  não tem a questão de transparências.  Temos sessões abertas e está muito bem
representado as diferentes forças da sociedade, neste conselho em número bastante grande.  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  Não vejo como acrescentar como conselheiro, mas pode
participar  pois  as  sessões são abertas.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:  tem a questão da
paridade. Se acrescentar uma entidade tem que ter a paridade com o Poder Público.  Conselheiro do
CDL,  Ezequiel  Andreazza também  não  temos  esta  competência.  Conselheiro  do  CDL,  Ezequiel
Andreazza; mas já votamos questões de valores, mas foi só uma sugestão. Conselheiro da PGM, Lauri
Romario  Silva:  a composição do  Conselho  é  uma atribuição do  prefeito  e  da própria  lei,  jamais  o
Conselho  vai  decidir  por  si  a  sua  composição  alterar  ou  acrescentar.  Tecnicamente  é  inviável.
Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: mas pode aconselhar. Presidente Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro Rech: encerrando esta parte da sessão avisarei por e-mail a data e hora de sua continuidade.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:   dando continuidade à sessão ordinária de
número 64, neste dia 14 de setembro de 2020, às 9:00 horas na sala de reuniões da SEPLAN, de
forma on-line. Arq. Tarciso Viero: Obrigado pela disponibilidade. Mais uma vez seguirmos retomando a
redação do Art. 12º referente ao Art. 78º  .    foi proposta com algumas alterações sugeridas pelo Conselho.
Passarei a leitura para depois comentar: Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone: De
minha parte está ok. Conselheiro do Observatur, Pedro de Alcântara Bittencour César:  eu acho que é
a lei específica “e” mediante.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: podemos fazer
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essa alteração sem problemas. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: me parece que na última reunião
tínhamos ao menos acordado, assim eu entendi, que os critérios e condições ficariam a cargo da Comissão
que deve estabelecer para que tenha liberdade de negociação com a empresa  e só ficaria  a lei, dando com
isso a acolhida do legislativo em cima da negociação. Se nós colocarmos assim os critérios e condições de
aprovação  dependerão  da  lei  específica,  me  parece  que  amarra  muito  a  questão  de  negociação  do
Executivo porque ele não pode bater o martelo,  vai ter que falar com o Legislativo ou negociar com a
condição de fechar. Então eu entendi que na última reunião que os critérios e condições ficariam a cargo
da  própria  comissão  e  só  no  parágrafo  ficaria  que  o  processo  concluiria  com  lei  específica  ou  lei
municipal. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:   acredito que no final de tudo nós
temos o projeto de lei que iria para a Câmara e depende da aprovação dos vereadores.  Conselheira da
SEAAQ, Orildes  Tres:  Ok.  Mas quando se  coloca no texto” os  critérios  e  condições  de aprovação
dependerão da lei específica mediante análise prévia do CONSEPLAN” me parece que está amarrando
um pouquinho a negociação do Executivo. Essa é minha leitura ao ler isso. É mais fácil os critérios e
condições  ficar  a  cargo  do  Executivo  para  que  ele  tenha  liberdade  de  negociação  e  aí  ao  final  da
negociação encaminhar para o Legislativo. Se ele achar absurda esta condição ele pode negar, mas parece
que a questão dos critérios e condições teria que ficar em aberto para ter poder de negociação . Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  então segundo os critérios   e condições de aprovação
estabelecidos  pelo  Poder  Executivo  dependerão  de  lei  específica.  O que  você  quer  dizer  é  que  nós
estabeleceríamos as condições,  mas essas condições não dependeriam de uma prévia lei  que tratasse
disso. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: na reunião nós discutimos muito no sentido que fica dúbia
a questão de os critérios e condições aprovados, dá impressão de uma lei anterior que defina os critérios.
Eu só estou recordando o que houve na reunião passada que foi colocado que esse parágrafo dá a entender
a possível necessidade de uma lei prévia para definir critérios e condições de aprovação e que não é o que
o artigo estaria solicitando.  A intenção deste artigo seria  que após todo o andamento de passar  pelo
conselho,  pelo  executivo  e  aí  vai  pelo  Legislativo  e  este  acolhe  ou  não  dependendo dos  critérios  e
condições foram adotados pelo Executivo. Então para tirar essa questão e dar ao Executivo a condição de
negociação com a outra parte me parece que nós tínhamos deixado claro na última reunião que critérios e
condições  ficariam a  cargo  da  comissão  que  está  estabelecendo  critérios  e  condições  e  que  iria  ao
Legislativo para a lei municipal. Ou seja, a conclusão de todo este processo seria através de lei municipal.
Mas  me  parece  que  deixando  os  critérios  e  condições  da  forma  que  está  aqui,  primeiro  dá  duas
interpretações, segundo engessa a  possibilidade de negociação e ainda coloco  que primeiramente iria
para o Conselho para que  avaliasse e a sociedade pudesse ter a condição de avaliar isso e sugerir alguma
questão  de  condições  e  critérios  que  então  este  grupo  entenda  necessário.  Vai  para  Executivo  e  o
executivo então negocia com o solicitante sem ter que ter o aval de muitos planos. Me parece que isso foi
a finalização da conversa da reunião passada. Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina:  Desculpe,
eu não estive na última sessão e a mim me parece que o artigo 78 no caput encerra o assunto. Qualquer
medida mitigatória compensatória ou vinculação à potencial construtivo e tudo mais fica por conta do
operador da lei que é o Executivo através da Comissão Técnica Multidisciplinar. Concordo plenamente
com a Conselheiro Orildes quando diz que o parágrafo primeiro, parágrafo segundo e parágrafo terceiro
do Art. 78, engessa excessivamente e lhe provoca uma demora e depois ainda vai para o legislativo. A
Comissão  Técnica  Multidisciplinar  tem  a  competência  para  negociar  e  para  estabelecer  medidas
compensatórias restritivas. Enfim o Executivo através da comissão técnica multidisciplinar é o operador
da lei do Plano Diretor e vai saber estabelecer as condições para as quais as edificações existentes, além
do pequeno porte devem obedecer. O CREA se manifesta pelo Art. 78 no seu caput e a exclusão do
parágrafo primeiro, parágrafo segundo e parágrafo terceiro respeitando as discussões que houveram na
outra sessão das quais não estivemos presentes. É uma proposta. Presidente Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro Rech:  A proposta  do  CREA é a  exclusão  dos  parágrafos  primeiro,  segundo e  terceiro.
Conselheiros, na última reunião nós tínhamos proposto inclusive que passasse pelo CONSEPLAN o que
hoje depende de lei e não haveria a necessidade de passar pelo Conselho estaria e sendo votado pela
Câmara de Vereadores. Nós temos duas propostas aqui, uma delas, a do Município, seria o processo vai
para a Comissão Técnica Multidisciplinar que estabeleceria as medidas mitigatórias e/ou compensatórias,
o processo vai para análise da CONSEPLAN e posteriormente lei.   Conselheira da SEAAQ, Orildes
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Tres: é o contrário.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech A segunda, resultado da
discussão que nós tivemos na última reunião é que antes de passar pela Comissão Técnica passaria pelo
Conselho. A proposta do Conselho tirada da última reunião é que o processo passa pelo Conselho, este
analisa e estabelece algumas condições mitigatórias e/ou compensatórias. Vai para a Comissão Técnica
Multidisciplinar que aí negociaria com o interessado e posteriormente vai para a Câmara de Vereadores.
Esta é a proposta da última reunião. Nós temos uma terceira proposta agora pelo CREA de tirarmos o
parágrafo primeiro, segundo e terceiro. Manter só o Art.  78.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres
Orildes Só lembrando que na realidade, não estaria na lei, não estaria no Plano Diretor, mas é lei. Isso não
pode passar sem chegar no Legislativo. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Isso
inviabiliza  a  proposta  do  CREA.  Ele  entende  que  não  há  necessidade  de  passar  pelo  Legislativo.
Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: por isso que eu estou colocando que na realidade é uma base
legal  isso.  E  a  questão  de passar  pelo  Conselho  também é uma base  do Estatuto  da  Cidade.  Nessa
proposta que foi construída na semana passada nós não estamos fazendo nada menos do que cumprir a lei.
Conselheira da CIC Margarete Tomazini Bender: vou reforçar alguma manifestação que já fiz na
reunião anterior na medida em que eu defendo a tese de que os critérios de aprovação poderiam ser
elaborado ou  serem divulgados  com base  em decreto.  Eu não  entendo a  motivação de  caso  a  caso
dependendo do  ato  legal  na  medida  em que,  existe  uma Comissão  Técnica  Multidisciplinar  e  esses
critérios e condições passando pelo Conselho, acho que é muito especial. Concordo com o colega Cassina
e não é um engessamento é uma postergação. Sem contar que a lei especial pode, ao afinal, alterar, anular,
modificar,  macular  inclusive  todos  os  critérios  e  todos  os  estudos  que  foram  feitos  no  âmbito  do
executivo. Quando digo macular não é no sentido da depreciação, mas as emendas, as alterações etc.  e
muitas vezes, no âmbito técnico, não tem condição de voltar uma nova discussão . Isso que a autorização
do novo empreendimento implica a alteração de parâmetros etc. pode sim ser resolvidas no âmbito do
Executivo  atendidos  os  critérios  na  avaliação  da  Comissão  Técnica  Multidisciplinar  e  o  Conselho.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:   nós vamos fazer da seguinte forma.  Para que
todas essas propostas possam ser votadas. Nós temos a situação de passar pelo Conselho ou não que pelo
que vi  é  unânime o entendimento de que  deverá  passar  pelo Conselho. A passagem pela  Comissão
também é unânime que deve passar pela comissão. A necessidade de lei específica ou a possibilidade de
ser por decreto e o terceiro, o último ponto, seria se passa antes pelo Conselho ou antes pela Comissão.
Quero colocar aqui seguinte situação. Acho interessante passar antes pela Comissão para que ela possa
negociar.  Se  passasse  antes  pelo  Conselho,  este  apenas  indicaria  possibilidades  mitigatórias  e/ou
compensatórias e na verdade acabaria freando o trabalho da Comissão pois ela poderia exigir inclusive
mais questões mitigatórias e/ou compensatórias. Na minha visão, a análise primeira tem que ser pela
Comissão Técnica que vai estabelecer quais são as medidas mitigatórias e/ou compensatórias, negociar
com o empreendedor e posteriormente vem então o Conselho dar o aval. Após isso ou por decreto ou por
lei  específica.  Para resolver essa questão nós vamos colocar em votação por partes.  Conselheira da
SEAAQ,  Orildes  Tres:  quanto  a  isso  sobre  o  Conselho,  como você  fez  a  defesa  de  ser  depois  da
Comissão gostaria de fazer a defesa de ser  antes.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro
Rech:  Eu acho que você já fez a defesa sobre ser antes. Só estou fazendo o depois agora. Conselheira da
SEAAQ, Orildes Tres: a argumentação de passar antes pelo Conselho é exatamente para que tenha a
liberdade, a Comissão de dar continuidade até porque a comissão ela aprova ou não. Ou seja, ela aceita ou
não a sugestão do Conselho. O Conselho só sugere ao prefeito, a comissão depois é que vai definir como
fazer. O fato de vir depois da Comissão, me desculpe, este Conselho não é um Conselho para assinar em
baixo do que é feito. Sugiro que seja antes porque ele é um Conselho que deve dar sugestões ao Poder
Público e para dar sugestões ele tem que estar livre para sugerir e antes que haja definição. Aí coloco o
contraponto do que você colocou pois se vier depois da Comissão não tem porque passar pelo Conselho.
Este  é  um Conselho consultivo.   Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: por  mim
também não há problema que passe antes. Na minha opinião a ordem não parece alterar.  Arq. Tarciso
Viero:  em  relação  a  posição  da  Conselheira  Orildes  é  que  o  Conseplan  analisando  previamente  à
Comissão Multidisciplinar não vai poder se manifestar em relação ao parecer da Comissão e tão pouco o
que está sendo encaminhado ao legislativo, se assim for para referendo da Câmara de Vereadores. O
Conselho não vai poder ter ciência de todo o trâmite do processo e sim só o início. Vai faltar instrução ao
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processo a qual o Conselho não vai ter acesso, se esse for o fluxo. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres
Orildes: O Conselho tem que voltar a ser o que é efetivamente, consultivo, ele dá sugestões. Não cabe ao
Conselho dizer se está certo ou não a postura do município. Para isso tem a Câmara de Vereadores que vai
fazer. O Conselho tem liberdade de dar sugestões e se a Comissão entende de não acolher a posição do
Conselho, certo, mas não adianta ir para o Conselho para ele assinar embaixo do que está feito, não tem
lógica. Na realidade o Conselho tem que sugerir caminhos para a comissão e a Comissão que defina
depois,  ela  tem  liberdade  de  negociação. Arq.  Tarciso  Viero:  mesmo  se  for  depois  da  análise  da
Comissão  pode  ter  a  opinião  do  Conselho.  O  processo  pode  ser  revertido  mesmo tendo  análise  da
Comissão e do Conselho na sequência do processo. Mas se os Conselheiros acharem importante que o
Conselho analise previamente podemos colocar em votação sem problema algum. Conselheiro do CAU
Paulo do Amaral Fontana:  Eu fico mais com a proposta do presidente pois no momento que passar no
Conselho para depois ir para Comissão, este não tomou ciência de todos os problemas ou propostas ou
soluções que a Comissão analisa e chega a conclusão. Seria conveniente a Comissão fazer o trabalho,
análise e proposta e quando chega ao Conselho se este entende que ela não é conveniente e que está em
desacordo com os interesses da coletividade, se manifesta e vai para o executivo e legislativo  e ai por
diante, saberão a opinião da coletividade, se nós concordamos ou não com aquele parecer técnico. Sem
um parecer  técnico,  qual  é a  posição que o Conselho vai  tirar.  Acho que ela  tem que ser  posterior .
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Em votação. Primeiro: a necessidade de passar
pelo Conselho e Comissão Técnica Multidisciplinar não necessariamente nessa ordem.  Conselheiro do
SMU, João Jocemar Uez Pezzi: sou contrário a passar pelo Conselho, apenas pela Comissão Técnica e
Câmara  de  Vereadores  tendo  em  vista  o  tempo  de  tramitação  entre  Conselho  e  prefeitura  e  outros
conselhos que são consultados. Tem assuntos que demoram mais de 6 meses. Não estamos num momento
de perder empreendimentos e empreendedores para outros municípios. Que não passe pelo Conselho para
que haja mais rapidez e agilidade para implementar determinados empreendimentos em nossa cidade.
Que permaneça apenas na Comissão Técnica e Câmara de Vereadores.  Conselheiro da PGM, Lauri
Romario Silva:  pode esclarecer se virá a votação a proposta do CREA.  Presidente Conselheiro da
SEPLAN, Adivandro Rech: Sim, mas ela é prejudicial a todas as outras. Conselheiro da PGM, Lauri
Romario Silva: justamente por isso. Estou antecipando meu voto, acompanhando a proposta do CREA.
Estamos engessando o Poder Executivo, burocratizando a matéria e submetendo o Poder Executivo a
controles externos daquilo que seria sua competência específica de execução da lei. Estou antecipando
meu voto e votando contra esta proposição. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres Orildes: a proposta
do Conselheiro Cassina não uniria com a da Conselheira Margarete no caso de que se não fosse para o
legislativo teria que ser via decreto. A proposta dos Conselheiros Margarete e Cassina seria a mesma.
Conselheiro da PGM, Lauri Romario Silva: não necessariamente pois lei e decreto possuem diferenças,
o decreto dispensa a Câmara de Vereadores. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: essa é a proposta da
Margarete que não vá para o legislativo que seja feito através de decreto. A proposta do CREA e da CIC
vão na mesma linha. O que fica distinta entre uma e outra é a participação do Conselho ou não. Então a
segunda proposta seria passar pelo Conselho, Comissão e Decreto.  Conselheira da CIC, Margarete
Tomazini Bender: a proposta da CREA é interessante pois ela vai na direção do que a gente propõe
desde o início quando começamos a tratar todo complexo da lei, no sentido de desburocratizar as ações
envolvendo a questão dos empreendimentos. Porém acho muito importante o que consta no parágrafo
primeiro, na medida em que fica bem claro, a Comissão ao analisar caso a caso e levará em conta alguns
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Isso não compromete absolutamente nada e nos dá garantia
da atuação da Comissão nesta linha. A figura do Decreto, como diz o Estatuto da Cidade é para que seja
dada a publicidade dos atos e que pode ser feita através do Poder Executivo exclusivamente sem envolver
projeto de lei que vai para a Câmara na medida em que se trata de assunto de caráter técnico. O Poder
Legislativo, por óbvio, como tem a sua premissa o dever de fiscalizar os atos do executivo e havendo
algum problema ou questionamento poderá vir a questionar. A figura da publicidade do ato deve ser feita
pelo  executivo.  Com  relação  a  ouvida  da  CONSEPLAN,  me  parece  importante  que  a  Comissão
estabeleça os critérios, mas que o Conselho seja ouvido pois representa boa parte da sociedade que é o
que está previsto no Estatuto da Cidade. Seria um caminho mais curto, seguro do ponto de vista da
legitimidade  ao  ato  a  ser  praticado.  Conselheira  da SEAAQ,  Orildes  Tres:  sendo da  forma que  a
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Margarete coloca por Decreto nem é preciso votar a questão de antes ou depois pois aí sim, o Conseplan
vem após a ouvida da Comissão.  Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: o CREA se manifesta
favorável a Comissão, Conselho e Decreto. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  em
votação primeira proposta a obrigatoriedade de passar Comissão, Conselho e Decreto. Segunda proposta
Comissão e Legislativo. Em votação: foi aprovado por maioria dos conselheiros presentes o Art. 12º
referente  ao  procedimento  do  Art.  78º  se  dará  pela  passagem  primeiro  pela  Comissão  Técnica
Multidisciplinar  Específica,  CONSEPLAN e  posteriormente  Decreto,  sendo  que  a  compilação  do
artigo se dará nos próximos dias e será apresentado aos Conselheiros.  SMU vota contrário. Art. 17º,
referente ao Art. 83º, Inciso VII.  Arq. Tarciso: trata-se de uma correção de ofício onde conta DAER
foi substituído por DNIT.  Em votação: foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, a
redação dada para o Art. 17º de acordo com o que foi apresentado na minuta. Art. 18º, referente ao
Art. 86º, parágrafos 1°, 2°, 3° e 4°. Arq. Tarciso Viero. A redação proposta procura trazer algumas
inclusões e correções. No parágrafo primeiro, incluindo “exceto quando incidir em Zona das Águas”. No
parágrafo segundo incluímos ‘ZUM’ pois também possui restrição de altura e no parágrafo 4º incluímos
“Regramentos adicionais serão de análise e responsabilidade do Condomínio”. Pois nos condomínios
urbanísticos as vias não são propriedades públicas e sim áreas comuns do condomínio.  Conselheira da
SEAAQ, Orildes Tres: o caput do artigo 86, termina dizendo: “ressalvado o disposto no parágrafo 1º
deste artigo”. Me parece que não é ressalvado o parágrafo primeiro, tem que compor todos os parágrafos.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  tem que fazer isso mesmo. Analisando vimos
que o parágrafo segundo e o terceiro são exceções ao parágrafo primeiro. Estamos com problema de
técnica legislativa. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:  vamos criar incisos. Presidente Conselheiro
da SEPLAN, Adivandro Rech:   isso, vamos criar incisos, mas clareado isso, não vejo problemas aqui.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: ressaltar que no parágrafo segundo foi retirado a parte
das confrontações com  esquinas com ZC, nesse caso esses terrenos de ZR1, ZR2 e ZUM sempre vão ser
baseados por estas zonas e temos casos  de terrenos de esquinas que confrontam com ZC e não vai poder
mais ser optado. Arq. Tarciso Viero: continua sendo possível,  só que quando se sobrepõe estes dois
zoneamentos  apenas  o  parâmetro  altura  que  é  o  mais  restritivo,  mas  a  opção  de  parâmetros  de
zoneamento continua valendo. A não ser como diz o parágrafo terceiro, confrontação com ZC3, que a
opção  é  parâmetro  total  de  zoneamento,  sem  restrição.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez,
Mazzochi: mas entre a ZC, ZR1, ZR2 e ZUM a restrição é muito grande. Se o terreno tem frente para ZC
e ZR1 E ZR2 como fica? Arq. Tarciso Viero:  Os parâmetros continuam sendo optativos no parágrafo
segundo o parâmetro altura é o mais restritivo. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: ZR1 e
ZR2,  o  parâmetro  de  altura  é  muito  restritivo  e  se  tem um  terreno  com  frente  para  ZC  ele  muda
completamente. São poucos casos que temos na cidade como um todo. Acho que a redação anterior estava
tranquila.  Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres:  é  novamente  problema  de  redação  jurídica  pois
quando chega lá,  no parágrafo terceiro diz  “excetuam-se da hipótese prevista no parágrafo 2º deste
artigo  os  imóveis  localizados  em  esquinas  com  confrontação  para  ZC3  onde  poderá  ser  optado”.
Existiria a intenção de quando não é esquina, é meio de quadra e teria ZC3 para um lado e ZUM para
outro. Poderia no parágrafo terceiro colocar que se excetua neste contexto para terrenos que tem ZC3 que
vale o ZC3 e tem problema de redação jurídica. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: não
podemos esquecer a ZC.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: sim todas as zonas mais exatamente.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: então não específico. Arq. Tarciso Viero: a redação
original do parágrafo segundo  “que os imóveis que possuem testada para zoneamento ZR1 e ZR2 os
quais possuem restrição de altura deverão obedecer aos parâmetros da respectiva testada, independente
do disposto no parágrafo primeiro, excetuando-se esquinas para ZC3 e confrontação com ZC”. Onde diz,
deverão obedecer aos parâmetros da respectiva testada deixa claro se um terreno que possui testada para
dois  zoneamentos,  quanto que é  desta  respectiva testada que incide sobre  cada zoneamento.  A nova
redação tenta fazer pela opção que seja na totalidade do terreno obedecendo aqueles que tem restrição de
altura mais exigente. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  mas não é esse caso. Quando o
terreno tem frente para duas ruas com ZR1 e com qualquer zona, pode ser ZC não sendo de esquina, vale
o mais restritivo. É isso que diz no disposto do parágrafo segundo. O que tem que deixar claro é que o
terreno de esquina se for ZR1 e ZC que ele opta pelo que achar melhor. Como está a redação do parágrafo
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segundo não diz isso. Vamos ter problema de intepretação. Arq. Tarciso Viero: se refere só as zonas ZC
não aos demais zoneamentos. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: exatamente, só as zonas
de centro e só terrenos de esquinas e temos poucas ocasiões disso, mas tem que ser lembrado.  Arq.
Tarciso Viero: no parágrafo terceiro poderíamos definir, esquinas com confrontações para ZC e não para
ZC3.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  pode ser.  Conselheira da CIC, Margarete
Tomazini Bender: mas não é exclusivamente pra terrenos de esquina. Pela observação que o Conselheiro
Juarez  faz,  pois  a  Zona  de  Centro,  seja  ZC1,  ZC2,  ZC3  ou  ZC4  caracteriza  todo  um  conjunto.
Independente de esquina ou não, os imóveis que apresentarem tal testada e qualquer outra inclusive,
poderão optar. Aqui foi colocado ZR1, ZR2 em função da altura da edificação, mas na medida que tem na
ZC já  se  configura  a  condição  de  corredor  comercial.  Na  redação  anterior,  talvez  tirando  “deverão
obedecer aos parâmetros da respectiva testada” e manter o resto, acrescentando ali qualquer das zonas
junto com ZC. “Os imóveis que possuem zoneamento para ZR1, ZR2, ZUM as quais possuem restrições
de  altura,  tira  fora  “deverão  obedecer  aos  parâmetros  da  respectiva  testada”  e  continua.
Independentemente do disposto do parágrafo primeiro, excetuando-se apenas aqueles com testadas para
as Zonas de Centro.  Arq. Tarciso Viero:  com a correção do parágrafo terceiro se contemplaria esta
demanda.  Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: aí não pode ter no parágrafo segundo
pois entra em conflito. Arq. Tarciso Viero:  aí nós abriríamos para todas as zonas de centro. Conselheira
da CIC, Margarete Tomazini Bender: aí sim. Esse parágrafo terceiro limita os imóveis de esquina em
ZC3.  Mesmo que  o  imóvel  não  seja  de  esquina,  esteja  naquela  configuração  de  corredor  comercial
mesmo  que  atrás  tenha  testada  para  outra  zona,  cumpre  a  sua  função  enquanto  o  zoneamento  por
apresentar uma testada para essas zonas de corredor comercial. Arq. Tarciso Viero: A redação original já
está assim, não sendo esquina, mas com mais de uma testada cada um deveria respeitar cada testada
respeitando o  seu  zoneamento.  Conselheira  da SEAAQ,  Orildes  Tres:  Parece  que  a  Margaret  está
querendo colocar e eu vou voltar um pouquinho. O que nós tínhamos nas esquinas pelo plano antigo, não
o de 2007, mas o anterior que virou prédios de dois pavimentos comerciais em pleno centro e começou a
dar  uma  configuração  estranha  para  as  edificações  do  centro.  O  que  eu  coloco  e  concordo  com a
Conselheira Margarete.  Vocês imaginem que são dois terrenos,  um para ZC e outro para a ZR1 por
exemplo fica muito melhor se ter uma torre residencial no centro do terreno dando a condição para os
dois lados do que   o terreno da frente uma torre e lá atrás a garagem mais baixa. Inclusive pra quem
projeta, quem trabalha em projeto, que é o meu caso, me parece que ele engessa bastante a questão de
qualidade  visual  do  espaço.  Então  realmente  poderia  se  pensar  em  talvez  deixar  os  parâmetros  até
restringir a primeira área ou seja da rua pra dentro nas zonas de menor porte mas deixar que a coisa
aconteça no centro porque inclusive para os vizinhos é melhor do que ter um elefante na frente como
divisa dos dois  lotes e lá atrás um estacionamento de dois pavimentos. Esteticamente fica muito ruim
para a cidade.  Essa é  minha leitura,  espacialmente ela  compromete. Arq. Tarciso Viero:   Certo,  no
parágrafo terceiro, a ideia para os imóveis de esquina   dos imóveis   descritos no caput, ou seja, os
imóveis que tem zonas de centro confrontando com outros zoneamentos prevaleceria a opção. Então,
contemplaria situações de esquina e situações de meio de quadra?  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi: eu acho que a gente está fazendo um engano. Acho que o parágrafo primeiro está entendido
por todos. No parágrafo segundo, fala exatamente a mesma coisa que o parágrafo primeiro, só que na
ZR1 e ZR2.  E estamos deixando essas duas zonas dos terrenos com esquinas que confrontam com ZC
para ser optado. A cidade toda tem o mesmo regramento. “Os imóveis com testada para mais de uma via
ou incidência de parâmetros de uma ou mais de uma zona, obedecerão aos parâmetros da maior testada”.
A única coisa que mostrou no parágrafo segundo é que nas ZR1 e ZR2 nos terrenos de esquina em
confrontações com as ZC podem ser optados. Se nós mudarmos alguma coisa vai mudar todo o sentido
que foi previsto tanto no parágrafo primeiro como ou no parágrafo segundo. Para mim está bem claro.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Concordo contigo, me parece que a situação
está bem posta e bem claro. Essa é a intenção que foi de esclarecer um pouco mais a redação anterior. A
Zona de Uso Misto não estava e foi  incluída.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:.Eu
colocaria neste artigo como sugestão que o parágrafo primeiro fosse incluído as Zonas das Águas, no
parágrafo segundo fosse a mesma redação que  estava antes incluindo o ZUM, o terceiro da mesma forma
e o quarto tirando “observando os  parágrafos mais  restritos”.  Presidente Conselheiro da SEPLAN,
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Adivandro Rech: nessa situação de zona das águas há parâmetros específicos. Conselheiras Orildes e
Margarete, as colocações que fizeram não parece mais claro isso, nós estamos apenas clareando algumas
situações incluindo a ZUM, mas a redação é a mesma.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:  já está
bem claro. Aqueles terrenos que estão em meio de quadra estão legislados no parágrafo primeiro. Na
realidade só está se definindo a questão dos de esquina em relação às zonas de menor porte. Tirando
talvez o ZC3 deixando só ZC, me parece que funciona ou da forma que o Juarez colocou deixar  o
parágrafo  segundo  da  forma  que  está  incluindo  o  ZUM.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,
Adivandro Rech: no parágrafo terceiro apenas colocamos ZC. Colocamos em votação o artigo 18 da
minuta que altera o Art. 86 sendo que no parágrafo terceiro alteramos de ZC3 para ZC. Conselheira da
SEAAQ, Orildes Tres:  Questão de ordem presidente. Na proposta teria que colocar que o parágrafo
segundo permanece com a redação anterior.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
Estabelecer o mais restritivo. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: Essa foi a proposta do Juarez. Por
isso que eu coloquei. Mantém o parágrafo segundo da forma que estava, tira o ZC3 do parágrafo terceiro
e coloca também em votação a questão de refazer a questão legislativa do artigo que está confuso entre
parágrafos.  Tem  que  botar  uns  incisos  aí  estabelecendo  as  ordens.  Conselheira  da  PGM,  Larissa
Raymundi: me parece que a inclusão do parâmetro mais restritivo de altura foi feita por solicitação  da
SMU que consta na justificativa para melhorar a aplicação do Art. 86 acho que  seria interessante ouvir o
representante das SMU sobre o que entende a secretaria a respeito da exclusão desse parâmetro mais
restritivo.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: mas o parágrafo primeiro está bem claro.
Conforme a testada do terreno se tiver testada maior ele vai optar por aquela. É conforme a testada do
terreno. Para mim está claro no parágrafo primeiro. Acho que não tem que colocar nada pra deixar mais
restritiva.  Conselheira da CIC, Margarete Bender: a redação do parágrafo primeiro deixa claro esta
condição. Arq. Tarciso Viero: só para esclarecer, a questão da SMU é em relação à aplicação da lei que
diz na redação original do parágrafo segundo fala que “os imóveis que possuem testada para zoneamento
ZR1,  ZR2,  os  quais  possuem  restrição  de  altura  deverão  obedecer  aos  parâmetros  da  respectiva
atestada”. Só  que  não  ficava  claro  o  quanto  cada  zoneamento,  incide  sobre  o  terreno.  No  ato  de
aprovação de um projeto se você tem uma confrontação para ZR1 e para ZC quanto do terreno incide
independente se as testadas são iguais ou não, quanto incide sobre o terreno em ZR1 e quanto em ZC.
Então, na nova redação, propôs-se a opção dos parâmetros de um dos zoneamentos, se liga somente o
parâmetro  altura  o  mais  restritivo,  ou  seja,  você  pode  fazer  opção  do  parâmetro  de  ZC  contudo
obedecendo à altura do zoneamento ZR1. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Mas não é o
correto. O parágrafo primeiro está bem claro. Se eu tenho um terreno com frente para duas ruas de meio
de quadra, eu não tenho que optar a testada que vai me dizer qual a zona que eu vou fazer.  Ele vai
obedecer aos parâmetros da maior testada. É a testada que vai regrar. Se tiver duas testadas iguais vai ter
que optar. É o caput.  Arq. Tarciso Viero: Temos restrição de altura em ZR1 e ZR2 independente da
opção.  É  isso  que  o  parágrafo  remete.  Não  podemos  abrir  mão  das  restrições.  Conselheiro  do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: é o que ele está dizendo. Se ele tiver ZR1, ZR2 ou de meio de quadra
ou ZC da outra quadra ele vai obedecer aos parâmetros mais restrito. Eu tenho um terreno de meio de
quadra  ZR1  e  na  outra  ponta  ele  é  ZC  independente  da  testada.  Ele  vai  ser  o  mais  restrito,  ZR1.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: Vou fazer uma proposição aqui na primeira
situação quanto  à  técnica  legislativa  nós  já  acertamos  e  o  Conselho  concorda  que  deve  ser
melhorado. Agora quanto ao mérito. Vamos dividir isso e votar em partes. Estabelecer o que é consenso.
Colocamos  em  votação  o  parágrafo  primeiro  conforme  a  redação  apresentada. Aprovada  por
unanimidade dos conselheiros presentes a redação do parágrafo primeiro do Art. 86º, na forma do
Art. 18º da minuta. Em votação, o parágrafo segundo na forma apresentada na minuta. Conselheiro do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: eu sou contra como está a redação proposta na minuta. Acho que tem
que ser igual ao parágrafo segundo da proposta inicial. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro
Rech: Mais algum voto contrário? Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Sim, manteria o
parágrafo segundo da proposta  inicial  e  excluir  aquela redação’ deverão obedecer aos parâmetros  da
respectiva testada”. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:  Eu não entendi, Margarete, pode repetir por
favor. Mantêm o anterior e faz o que? Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: eliminaria,
para uma questão de interpretação aquela expressão que tem ali dentro “deverão obedecer aos parâmetros
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da respectiva testada”. Então, “os imóveis com testada para ZR1, ZR2 e ZUM que a proposta da SMU os
quais possuem restrição de altura independentemente do disposto no parágrafo primeiro excetuando-se
esquina com confrontação com ZC. Esta “excetuando-se esquina” também poderia ser retirada pois temos
o parágrafo terceiro.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: parece que também haveria a inclusão de
ZUM  nessa  proposta.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazochi:  a  ZUM  poderia  ficar.
Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: Então a proposta é manter o anterior com a inclusão da ZUM.
Arq. Tarciso Viero: Podemos construir assim “os imóveis que possuem testada nos zoneamentos ZR1,
ZR2 e ZUM os  quais possuem  restrição de altura”, excluindo “deverão  obedecerem os parâmetros da
respectiva testada”, seguindo,  “independente  no disposto do parágrafo primeiro excetuando esquinas
com confrontação para ZC onde poderá ser optado”. Poderia ser esta redação?  Conselheira da CIC,
Margarete Tomazini Bender: poderia, em princípio o objeto da discussão é manter as ZC1, ZC2 e ZC3
com a sua característica e conceito de corredor, centralidades. Iria evitar que teríamos um imóvel com a
testada  para  ZC,  com  uma  restrição  de  altura  quando  todo  o  entorno  não  tem  restrição  nenhuma.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Exatamente. Arq. Tarciso Viero: podemos incluir a
ZUM no parágrafo segundo original  e  excluiríamos “deverão obedecer  aos  parâmetros  da respectiva
testada”. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: e colocando em votação. A proposta
da forma apresentada pelo Tarciso que envolve todos os parágrafos.  Conselheira da SEAAQ, Orildes
Tres: questão de ordem: tem que tirar  o ZC3 do parágrafo terceiro.  Onde é ZC3 tem que ficar ZC.
Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  Então  colocando  em  votação  a  proposta
apresentada pelo Arq.Tarciso,  acrescido da proposta da Orildes de retirada de ZC3 e colocar  ZC no
parágrafo terceiro. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  O parágrafo segundo como fica?
Arq. Tarciso Viero:  parágrafo segundo: Os imóveis que possuem testada para zoneamento ZR1,
ZR2 e ZUM os quais possuem restrições de altura, independentemente do disposto no parágrafo
primeiro excetuando-se os  terrenos de esquinas com confrontação para ZC poderá ser optada.
Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: ok.   Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,
Adivandro Rech:  em votação aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes  o Art.  18º,
referente  ao  Art.  86º,  na  forma lida  anteriormente. Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini
Bender em relação ao artigo anterior o parágrafo quarto faz referência aos condomínios urbanísticos. Não
existe figura de sublotes na legislação, existe a figura de unidade autônoma. Na redação proposta penso
que o zoneamento aplicado para  o condomínio urbanístico é aquele  que deu origem ao condomínio
urbanístico e não a cada unidade autônoma, na medida que o condomínio urbanístico reflete um conjunto
de atividades enquanto elemento de composição. Não há como ter um condomínio urbanístico na qual se
aplique mais que uma zona pois não vai ao encontro do conceito propriamente dito enquanto condomínio
urbanístico. Poderia ser aplicada a testada da gleba e a avaliação propriamente dita dos parâmetros a
serem adotados sejam definidos como conjunto e que pode ser analisado quando da análise preliminar do
parcelamento  do  solo.  Não  vejo  que  este  parágrafo  quarto  possa  ser  aprovado  na  forma como está
redigida. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: até porque não existe regramento de altura para os
condomínios  fechados?  Conselheira da CIC,  Margarete  Tomazini  Bender:  não,  depende  da  zona.
Conselheiro  da  UAB,  Edson  Marchioro:  correto  Margarete.  Conselheira  da  CIC,  Margarete
Tomazini Bender: defendo a ideia de que enquanto o condomínio urbanístico fosse aplicado o parâmetro
de testada porque sempre a testada do imóvel é que vai manifestar o interesse público enquanto uso
daquele imóvel. A vinculação com a via que é analisado no momento da aprovação do parcelamento do
solo. E penso que em cada unidade autônoma e aqui vamos tirar a palavra, sublote, pois não tem conceito
jurídico  em nossa  legislação,  mas  unidade  autônoma tem,  para  cada  unidade  autônoma aplica-se  os
parâmetros definidos para a testada da gleba. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
acredito que a questão que está colocando  pode ser analisada mas eu tenho um certo receio e não faria
isso neste momento como  presidente,  pois há uma influência que deveria ser previamente verificada
pelos nossos técnicos da Secretaria de Planejamento da Secretaria de Urbanismo para fazer modelagem.
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender exatamente. Presidente Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro Rech: Então assim acho que não é o momento de nós mudarmos substancialmente a alteração
deste artigo ou tirarmos esse artigo quarto parágrafo e de forma tão substancial sem que se faça uma
análise prévia tanto da SMU como da SEPLAN para verificarmos os reflexos dessa alteração. A princípio

 27-

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
48
49
50
51
52



                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

            CONSELHO   MUNICIPAL    DE   PLANEJAMENTO   E
                                  GESTÃO MUNICIPAL                                         
                                                                                                                                                                 Ata 83/2020
nós conversando aqui parece uma coisa boa, mas, sabemos que quando modelamos estas questões acabam
aparecendo alguns problemas. A nossa prática, e principalmente a sua prática, demonstra esse tipo de
situação. Como nós inclusive já votamos esse antigo, proponho que essa sua questão seja apresentada
tanto para a SMU como para a SEPLAN, ou seja, apresentada para o município para que a gente analise
esta possibilidade,  mas não de alteração tão substancial  nesse parágrafo quarto sem a realização dos
estudos técnicos necessários. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: Qual é a mudança substancial.
Se eu em vez de fazer um condomínio urbanístico eu faço prédios. Quais são os parâmetros?   Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  o que estou colocando é que a ideia Margarete é de pegar
os parâmetros da testada da gleba. Seria isso? Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: sim.
Alertando que na aprovação do parcelamento do solo remete a condição de ocupação daquela área. Por
exemplo tenho uma gleba com frente para uma via caracterizada como industrial. E um lote lá para trás
está como ZR1.Como é que fica? Vou fazer um condomínio industrial com ZR1 em parte dessa gleba, e
até que ponto vai a zona industrial se o que vale é atestada e não há um limite de dimensão frente fundos
para ser aplicado.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: na legislação de condomínio para os novos
estabelece a questão de cinco metros periférico em todo ele. Então o que eu acho que tem que legislar em
relação ao condomínio em relação ao resto da via porque a parte interna pode ser regrada quando da
aprovação do condomínio. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: aqui está escrito que no
caso do condomínio urbanístico os parâmetros de edificação serão definidos com base na via interna onde
faz frente a unidade autônoma Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: realmente é bem equivocado esse
parágrafo. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender:  não é que esteja equivocado. Acredito
que do ponto de vista de eficácia não vai ao encontro das premissas que estão colocadas aqui no Plano
Diretor. Vai gerar, não só uma confusão, como uma grande distorção na aplicação de um zoneamento de
uso  do  solo  para  imóveis  que  abrigam na  eventualidade  um condomínio  urbanístico  cujo  acesso  ao
condomínio a testada faça frente por uma zona e lá para trás seja outra zona. Aí a pergunta: no caso de ZI,
quais unidades autônomas ficarão caracterizadas como ZI e quais ficarão caracterizadas como ZR1. Não
há  como  se  estabelecer  isso.  Arq.  Tarciso  Viero:  no  zoneamento  do  solo  a  admissibilidade  do
zoneamento já vai  ser  analisado.  Por  exemplo zona industrial  não se admite  condomínio urbanístico
residencial. Então lá esta situação já é superada. Não vejo grandes divergências em relação a isso. O
parcelamento do solo já admitiu naquele ato aquele zoneamento como viável ao condomínio urbanístico
na forma de parcelamento admitindo a atividade residencial. Então acho que não haveria problemas em
relação a isso. As alterações de zoneamento, aí sim o Plano Diretor mudando e alterando um zoneamento
de um condomínio urbanístico poderia trazer reflexos, mas aí a análise vai ter que se dar quando numa
proposição de alteração de zoneamento consideradas particularidades que os condomínios urbanísticos
têm.  Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Mas ainda assim a preocupação aqui é no
sentido  de  criar  uma  normativa  que  não  venha  indisponibilizar  ou  gerar  conflito  com  relação  ao
zoneamento propriamente dito na medida em que aplica para a unidade autônoma um zoneamento. Eu
usei  a figura da ZI,  poderia usar  qualquer outra  zona.  Mas ainda assim a figura  de um condomínio
urbanístico pressupõe uma unidade de concepção quanto ao uso do solo.  E aqui a figura do sublote na
unidade autônoma. Não estou enxergando se tem mais algum parágrafo aqui. Com relação ao afastamento
frontal.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  não  tem  mais  nenhum  parágrafo.
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: por exemplo, se aplica então para um condomínio
urbanístico afastamento frontal que se aplica no resto da cidade? Isso não tem muita lógica porque o
condomínio urbanístico tem um regramento próprio, tem a sua convenção, tem as suas características
peculiares.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: é isso que nós estamos propondo.
Nós  retiramos  “observando  os  parâmetros  mais  restritivos  exceto  os  afastamentos  frontal” e
estabelecemos aqui em baixo “regramentos adicionais internos que serão de análise e responsabilidade
do condomínio”.  Na verdade,  o município entende que dentro de um condomínio há um regramento
próprio. Está dito aí em relação ao artigo anterior.  O parágrafo quarto, a redação original estamos só
retirando “observando os parâmetros mais restritivo”, justamente para dar essa liberdade para que cada
condomínio tome a sua decisão.  Conselheira da CIC, Margarete Tomazini  Bender:  “Regramentos
adicionais internos serão de análise é responsabilidade do condomínio”, mas o condomínio no momento
que vai definir algumas zonas, ele já tem que estar constituído então? Por exemplo, na hora que vai
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aprovar condomínio urbanístico, ele não existe ainda, não tem um porquê  “os regramentos adicionais
serão  de  análise  e  responsabilidade  do  condomínio”. Isso  tem  que  ser  preliminar.  É  regramento
urbanístico. Eles devem compor a condição de aprovação do condomínio. Arq. Tarciso Viero: aqui nós
estamos  falando aprovação de  projetos  em condomínios  urbanísticos  já  aprovados,  que  vão  ter  essa
convenção e regramentos e as edificações individuais ali instaladas vão obedecer, além do Plano Diretor
que está colocando aqui,  os regramentos adicionais que os condomínios colocam pra cada um deles.
Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini  Bender:  na  legislação,  existe  a  figura  do  condomínio
urbanístico com edificações. O sujeito que vai projetar não tem referência com relação ao afastamento
frontal desta condição como sendo a opção dele. Ou tem? Não ficou claro isso. Arq. Tarciso Viero: ele
não tem. Mas todo e qualquer condomínio tem o seu regimento interno independente se ele é com ou sem
edificação.  Ele tem seus parâmetros, sua convenção e seu regimento que vão regrar os parâmetros para a
edificação  interna.  Conselheira  da CIC,  Margarete  Tomazini  Bender:  o  que  eu  quero  dizer  é  o
seguinte: quando o sujeito vai planejar o condomínio urbanístico, primeiro, no caso da gleba que vai
absorver esse condomínio tem mais de uma zona, onde se dá o limite desta zona? Vamos imaginar que
seja uma gleba que tem testada para uma zona e lá adiante muda. É difícil definir como é que vai montar
esse empreendimento se não ficar claro como é que vai se aplicar isso no ponto de vista de uso do solo
enquanto  o  zoneamento  e  demais  parâmetros.  Proponho  uma  nova  redação  para  esse  parágrafo.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: na verdade, o artigo 18 todo foi votado. A gente
está conversando e discutindo sobre ele, mas ele já foi votado. Como eu disse anteriormente. Eu acho que
a gente pode fazer uma proposição de estudar essa situação não agora., n este momento em que alguns
dos  conselheiros  não  conseguiram  fazer  a  leitura  previamente  e  muitos  de  nós  não  tem  todo  o
conhecimento necessário, ao qual me incluo, o  conhecimento necessário sem dar uma verificada  na
legislação que trata dos condôminos, no parcelamento do solo. Fica difícil de fazer essa mexida agora na
nossa  conversa  aqui.  Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini  Bender:  Desculpe  a  minha
intervenção, mas como vínhamos analisando o artigo 18, parágrafo por parágrafo, foi passado primeiro,
segundo, terceiro e não foi chamado o parágrafo quarto e foi para o artigo seguinte por isso fiz essa
observação  mas  não  é  minha  intenção  atrasar  a  discussão  e  nem  atrapalhar.  Mas  fica  a  minha
manifestação no sentido de que em momento oportuno rever esta redação do parágrafo quarto. Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  de forma alguma estou fazendo referência em atrasar. Nós
realmente temos que discutir todas as situações, mas você levantou, Margarete, uma situação importante e
que eu acredito que necessite ser melhor trabalhada inclusive pelos nossos técnicos aqui,  antes de se
colocar uma alteração desta em discussão. Esta alteração que nós fizemos no artigo do parágrafo quarto,
ela retira aí a questão dos parâmetros mais restritivos. Acredito que possa ir dessa forma como aprovado
anteriormente e vou solicitar  aqui, internamente, a abertura de um expediente para a gente discutir essa
questão e  inclusive com a  representação da CIC, se fosse possível a apresentação pela conselheira de
uma exposição desta situação para que a gente  articule a discussão que  é realmente pertinente que foi
colocada.  Pode  ser?  Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini  Bender:  pode  ser.  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  coloco como deliberação do Conselho.  Pergunto se os
conselheiros  concordam  com  essa  deliberação.  Foi  aprovado  por  unanimidade  fazer  esse
encaminhamento  e  aguardar que  a  conselheira  representante  da  CIC,  Câmara  de  Indústria  e
Comércio nos remeta esta observação que ela fez sobre o Parágrafo 4º do Art.18º da minuta para
que possa com isso abrir o expediente e fazer um estudo mais aprofundado. Conselheiro da UAB,
Edson Marchioro: da proposta da Conselheira Margarete é pertinente e a UAB gostaria de se associar a
essa proposta que a CIC vai apresentar. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender Muito bem
Precisamos de apoio.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: inclusive nós estamos
associados a essa proporção e todos os conselheiros que votaram favoravelmente. Neste momento houve
um problema na transmissão e os 20 min restantes da reunião não foram gravadas, não sendo
possível  transcrever as  discussões  ocorridas.  Art.  19º,  referente  ao  Art.  88º,  Parágrafo  3º. Em
votação: foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes o encaminhamento de retirar da
apreciação do Conselho para estudos e aprofundamento do assunto e posteriormente se for o caso,
para alterações.   Em continuidade a sessão ordinária de número 64, neste dia 23 de setembro de
2020, às 9:00 horas na sala de reuniões da SEPLAN, de forma on-line . Art.  20º, Inciso I, Art. 21º,
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Inciso II, Art. 22º, Inciso III e Art. 23º, Parágrafo 3º e 4º,  referente  o Art. 89º. Arq. Tarciso Viero: é
uma alteração de ofício que na sua redação original saiu descrito nos vários Incisos tabela I Anexo I como
referência contudo a referência é tabela 2, Anexo 2, nos vários incisos, primeiro, segundo e terceiro.
Alteração proposta pela Secretaria Municipal do Urbanismo, com respeito ao parágrafo terceiro do inciso
III, foi tirar “quando estas tiverem acesso individual direto para a rua oficial”. Também a SMU propôs
junto ao inciso primeiro do parágrafo quarto, no conceito de Bloco/Torre incluir após pavimentos “e no
máximo duas circulações verticais”.   Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: quanto as casas
geminadas, tinha problemas pois havia casas com dois metros e setenta de fachada. Havia circulação de
um metro e sobrava quarto com um metro e setenta. Não há condições de habitar. Num lote de 360m²
colocar 8 habitações de casas geminadas. Isto é um disparate. Para corrigir isso é estabelecer testada
mínima. Quando o Plano Diretor estabelecia 5m, hoje é 4,50 m que acho que fica razoável pois se tem um
quarto  e  circulação  razoável.  Não  é  muito  saudável  morar  dentro  de  uma  casa  com  esta  testada
apresentada. O segundo: quanto a torres, não se entendia muito bem pois não tinha os parâmetros. Foi
regulado pois faziam muitos acessos que era para regular os acessos laterais então para regulamentar foi
estabelecido duas  circulações  verticais e consegue atender os limites  de uma construção razoável  de
habitação. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: a respeito das casas geminadas de 4,50 m,
quando passou no CONSEPLAN, em 2017, o objetivo foi cogitado 4,50 m para aquelas que fizessem
testada para vias públicas para que não ficasse só o rebaixo do cordão na rua. Concordo com o Nelson
pois uma testada menor que 4,50m fica ruim de habitar. Só deixar claro que em 2017 durante as reuniões
do CONSEPLAN foi cogitado essa largura mínima de 4,50m para que não pudesse ser feito num lote de
12m que é padrão em Caxias, que não pudesse ser  feito três casas.  Mas naquela época se chegou à
conclusão que poderiam ser feitas dentro do lote e não prejudicaria as vias públicas, esse era o conceito
com testada menor. Não sei se isso pode ser levado adiante que aquelas unidades que são frente para a rua
seja 4,50m e as internas podem ser menor, 4m ou 3,50m. Estou colocando o que foi discutido lá atrás e se
chegou nessa conclusão. Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: na realidade foi colocado 4,50m
para reduzir o número de casas que podem ser feitas dentro do lote. Senão no interior do lote vão fazer
uma entrada de 4,50m. Fica bom estabelecer um parâmetro único de 4,50m assim temos uma definição
tanto pra via pública como para interna.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: talvez uma
preocupação que a gente tenha é quando se começa a falar de Minha Casa Minha Vida, aí temos uma
dimensão um pouco maior. É bom para pensar se vale a pena ou não usar no Minha Casa Minha Vida.
Acho  que  prejudica  também  uma  parte  do  setor  que  trabalha  com  habitação  de  interesse  social.
Conselheiro da Habitação, Carlos Giovani Fontana: a observação do Juarez achei bem interessante.
Temos os lotes padrões com 12m de frente. Quando se trabalha com 4,50 teremos duas casas com 9m e
3m ficaram sobrando. Porque não trabalhar com 4m, daria 3 casas. A área da habitação popular precisa
disto.  Quanto aquelas  que são feitas  ao longo do lote  também trabalhar  com os 4m em tudo e  não
trabalhar com 4,50. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: é justamente por isso que ficamos
com o 4,50 pois se colocarmos 3 casas com 4m na testada, tem o rebaixo do meio fio que não tem como
aprovar na prefeitura. É uma maneira de poder aprovar pois temos uma distância mínima de meio fio.
Conselheiro da Habitação Carlos Giovani Fontana não tem como aprovar do jeito que está. Mas já que
está sendo mexido é bom revisar e analisar o que vai ser feito neste caso. Hoje o que está acontecendo, até
nos  prédios  comerciais,  todos  fazem rebaixo  no  meio  fio  e  estão  colocando os  carros  estacionados,
teoricamente  como área  privativa  das  lojas  térreas.  Isto  é  totalmente  descabida.  Então  no  caso  das
residências, não vejo porque não trabalhar desta forma. Isso não será feito em área central, vai acontecer
em bairros e se tiver rebaixo em determinado trecho não sei até que ponto terá prejuízo. Se for o caso
muda a medida da entrada. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: teria que ver o que implica
isso. Me parece que não tinha como aprovar e foi a justificativa em 2017.  Conselheiro da Habitação
Carlos Giovani Fontana: acho que isso deve ser analisado. Este é um comentário para que os colegas
pensem na funcionalidade futura desse tipo de imóvel. Não estou fazendo uma proposta que seja desta
forma pois aí teria que passar pelos técnicos.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:  se fosse os 4m,
seria 3 casas no lote, não haveria possibilidade de acesso de mais casas no interior. É o que acontece que
colocam casas na direita e esquerda, um corredor no meio e acaba ficando uma peça da casa com 1,70, o
que é um absurdo. Conselheiro da SMU Nelson Carlos Sartori: já teve 12 casas num lote de 360 m².
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Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: o fato de ser 4m não é preocupação e sim a questão de acesso de
veículos pois com 4m de frente fecha todo o lote e não dá mais acesso a quarta casa. Ficariam casas
viáveis no sentido de colocar na frente, uma área de estacionamento, uma casa mais afastada e um lote
aos fundos. Seriam casas boas. O que o Nelson fala é as casas que ficam dos dois lados e um corredor no
meio. Me preocupa o engessamento de projeto da mesma forma destas 12 que foram feitas também existe
o bom projeto que pode ser excluído por um índice destes de 4 ou 4,50m. Fiz esta análise para fazer uma
pergunta: no caso de 12 casas e com quarto de 1,70 m, o que é feito, pois isso não dá uma qualidade
interna para a moradia. Não é feito denúncia? Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori:  não, pois
está dentro da legislação. É permitido qualquer tamanho de testada. Desde que atenda as disposições do
Código Civil de Ventilação e Iluminação está dentro dos parâmetros. É limitado pelo IA e TO então não
há restrições quanto a isso e justamente, modificando a fachada é a única maneira de coibir esta situação
de amontoar 12 casas em cima de um lote. Se o órgão público não controlar nós vamos empurrar qualquer
coisa para as pessoas. Tem que haver qualidade de vida e temos que ter um pouco de bom senso e não
deixar que as pessoas comprem qualquer coisa.  Conselheiro da Habitação Carlos Giovani Fontana:
concordo, só minha colocação é que a ideia quanto as fachadas da elevação pra rua de 4m só vejo que
existe uma flexibilização melhor nestes terrenos de bairro, de loteamentos. Conselheiro da SMU, Nelson
Carlos Sartori: a legislação hoje para lotes de 12m, o rebaixo é 4,50m. multiplica a testada por 0,375 que
dá o que pode rebaixar e no meio destes rebaixos, se tiver dois, tem que deixar 5m entre eles. A regra hoje
é esta.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: esse regramento, inclusive a respeito do
rebaixo está no Código de Obras e pode ser trabalhado posteriormente. Conselheira da SEAAQ, Orildes
Tres: não haveria a possibilidade de colocar um parágrafo neste item, deixar os 4,50 e colocar: no caso de
serem todas em fachadas poderia reduzir a 4m sem ter acesso para o interior. Em Porto Alegre existe
várias  casas  em  especial  no  centro  histórico,  de  4m  de  frente  muito  bem  feitas  e  bem  utilizadas.
Conselheiro do SAMAE Leonério de Castilhos: limitar o tamanho da fachada, o que vai impedir o
projeto  interno  de  fazer  um  dormitório  com  1,50  de  largura?  Isto  não  vai  impedir  que  façam  um
sobradinho de 4,50m de fachada e coloque três dormitórios na frente. Acho mais interessante limitar a
dimensão do ambiente do que limitar o tamanho da fachada.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:
acontece que em 4,50 ele pode colocar dois dormitórios. Tínhamos no nosso código, antigamente, que o
primeiro quarto tinha que ter 12m², o segundo 9m² e o terceiro de 6m². Isto não existe mais? Conselheiro
da SMU, Nelson Carlos Sartori: há muito tempo isto não é mais usado.  Conselheira da SEAAQ,
Orildes  Tres: eu continuo mantendo como regra.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro
Rech: uma situação  não  exclui  a  outra.  Estas  situações  podem ser  discutidas  no  Código de  Obras.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: tenho uma sugestão: deixaria o parágrafo terceiro
como está, 4,50m como mínimo de frente para testada de rua e proporia internamente que fosse de 3,50
ou 4m para facilitar a aprovação das casas geminadas. Hoje não tem como aprovar casas de frente com
4m.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  gostaria  de ver com o Conselheiro da
SMU, se esta proposta é possível. Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: sim é possível, 4,50m
de  fachada  e  4m  no  interior  é  bom.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  Em
votação:  Foi  aprovado  por  unanimidade  dos  conselheiros  presentes  a  redação  apresentada  na
minuta  no  Art.  20º.  Foi  aprovado  por  unanimidade  dos  conselheiros  presentes  a  redação
apresentada na minuta no Art. 21º. Foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a
redação  apresentada  na  minuta  no  Art.  22º.  Foi  aprovado  por  unanimidade  dos  conselheiros
presentes  o  Art.  23º  apresentada na minuta,  com alteração sugerida  pelo  SINDUSCON e  com
aprovação do SMU, de que tenha 4,50 m² na fachada e 4m no interior do lote.  Art. 24º, referente ao
Art. 95º. Presidente, Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: apenas faz uma alteração na redação
que por equívoco foi colocado Anexo 7 e 13 e o correto é Anexo 09 e 14. Em votação: foi aprovado por
unanimidade dos Conselheiros presentes a redação apresentada na minuta no Art. 24º.  Art. 25º,
referente ao Art. 101º, Inciso III.  Arq.TarcisoViero:  a intenção é simplificar a redação do Inciso III,
alínea b, onde o segundo anel viário perimetral está descrito em sentido horário e sentido anti-horário. A
simplificação se dá com objetivo de melhor interpretar situações em que os imóveis estariam internos ou
externos no segundo anel.  Retomamos a redação original que já constava na LC 290. Suprimimos a
questão do sentido horário e anti-horário, assim deixamos mais claros os eixos que compõe o anel viário e
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melhoramos a interpretação relacionada a imóveis que estão inseridos dentro ou fora do segundo anel
viário.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: não altera nada a interpretação hoje existente? É só o
português? Arq. Tarciso Viero: não. Quando tínhamos a descrição do sentido horário e anti-horário, nós
temos vias que hoje compõe o sentido de fluxo de trânsito que estão sendo suprimidas pois ao confrontar
o sentido horário com o anti-horário, que é o sentido de trânsito hoje se cria algumas lacunas onde a
interpretação dos imóveis fica dificultada para inserir se é dentro ou fora do segundo anel perimetral. Por
isso retomamos a questão dos eixos perimetrais e conseguimos destacá-los se estão dentro ou fora do anel
viário perimetral. Mas não altera em relação a diretriz viária, altera apenas a questão para interpretar os
imóveis  em  relação  ao  segundo  anel  viário  perimetral  pois  implica  em  alteração  de  parâmetros
urbanísticos quando confrontados com os demais anexos do plano.  Conselheira da CIC, Margarete
Tomazini Bender: quando li esse inciso III na lei, no primeiro momento não havia entendido, depois
prestando mais  atenção vê-se  que  é  uma redundância  em relação  ao  que  vigorava  no  antigo  plano.
Estabelecer sentido horário ou anti-horário não há reflexo algum em nenhuma das atribuições no que diz
respeito a questão de tráfego, de sistema viário principal e tão pouco no zoneamento. Na medida que
prevalece  a  testada  dos  terrenos.  Muito  bem  esta  supressão  pois  gera  uma  confusão  totalmente
desnecessária e é custoso entender a motivação desta descrição colocada ali. Presidente, Conselheiro da
SEPLAN, Adivandro Rech: Em votação: foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a
redação apresentada na minuta no Art. 25º.  Art. 26º, referente ao Art. 102º.  Arq. Tarciso Viero:
trata-se  de  uma alteração  no  artigo  original  102  do  Plano Diretor.  Nesta  redação  identificamos  que
algumas previsões contidas na legislação anterior haviam ficado para trás, o Anexos 15 que tratam das
diretrizes da base cartográfica municipal e o Anexo 16 que é uma tabela das vias arteriais  trouxe as
previsões  de  alargamento,  contudo se  identificou  que  as  vias  previstas  na  hierarquia  como coletora,
intermediárias, os anéis perimetrais não constavam do Anexo 16 e essas previsões não estavam claras na
legislação. Estamos propondo uma nova redação para o Art. 102.Com esse objetivo estamos trazendo
previsões de alargamento de vias que estão na hierarquia viária do Município que não são arteriais e não
apareceram no Anexo 16. Enquanto não ampliarmos este Anexo 16 para as demais vias além das arteriais,
garantimos que as previsões de alargamento referenciem na legislação anterior. Isso já foi feito a época do
Plano Diretor Municipal-LC 290, quando no seu Art. 48, incorporou diretrizes, em especial as previsões
de alargamento que constavam no antigo PDU. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: quando aprovado
este Plano Diretor, a LC 290 não foi extinta? Não existe a possibilidade de trazer isso para dentro desta
legislação  para  que  não  haja  a  necessidade  de  retornar  as  legislações  anteriores?  Conselheiro  do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: concordo com a Orildes. A LC 290, aprovado o novo Plano Diretor,
ela  não tem mais validade.  É mais prudente trazer  para dentro do novo plano.  Arq.  Tarciso Viero:
estamos buscando com esta proposição, trazer as previsões de alargamento que constavam na LC 290
para o novo plano. As previsões de alargamento que lá estavam previstas viriam para o novo plano até
conseguirmos ampliar  o Anexo 16 com estas demais previsões,  nos moldes que foi  feito na LC 290
quando  trouxe  previsões  do  antigo  PDU  para  dentro  dela  enquanto  estas  previsões  não  estiverem
incorporadas dentro da própria lei. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: é importante
termos estas previsões no PDDI e elas não estão lá. Até que se acerte os registros e nossos mapas pois
tudo vai ser lançado. Não temos condição de realizar esse lançamento de forma imediata, mas vamos
trabalhar para trazer para dentro do Anexo e é isso que este parágrafo permite. A questão é que nós não
conseguimos  fazer  neste  momento,  todo  este  trabalho.  Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini
Bender: o município tem Planos Diretores desde 1972. Até a LC 290 todo o trabalho de adequação da
cartografia era manual, dependendo de desenhistas em papel vegetal escrito a nanquim. A partir da LC
290 foi constituído o Sistema de Informações Única- SUI que hoje é o DIGEO para este serviço. Com a
implantação do SUI e depois DIGEO foi possível cotidianamente trazer para a cartografia as adequações
e todo o material relativo a previsões antigas de alargamento. Ainda hoje, eventualmente, se encontra
alguma rua que tem uma previsão de alargamento no PDU de 79 e que ficou fora esta informação. Minha
manifestação é no sentido de que se dê a redação como está colocada até porque a utilização destas
informações, até que estiver cem por cento definida no ponto de vista de cartografia e de manifestação de
informações. Acho temerário, hoje, adotar todo esse desenho que foi feito trazendo para a lei e daqui a
pouco verificar que uma rua que já teve uma parte do alargamento doado e o resto ainda não, mas que

 32-

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
48
49
50
51
52



                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

            CONSELHO   MUNICIPAL    DE   PLANEJAMENTO   E
                                  GESTÃO MUNICIPAL                                         
                                                                                                                                                                 Ata 83/2020
permanece com alargamento ou permaneceria pelo fato de não constar desta relação, se eliminar. O que
vai se fazer, devolver aquela faixa de alargamento de rua que a pessoa doou e que estava previsto lá em
79. O DIGEO, setor de cartografia vem sistematicamente adequando, adaptando todas estas informações,
mas  ainda  não  é  um serviço  completo,  até  porque  o  DIGEO absorveu  outras  atividades  que  não  é
exclusivamente  aquelas  vinculadas  a  cartografia  e  que  este  era  o  objetivo,  uma  central  única  de
informações  que vem evoluindo muito bem mas não dá para contar com aquilo que até agora foi feito e
duvido que num curto espaço de tempo se consiga rastrear isso tudo de forma a permitir a aprovação da
Lei.  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro:  é possível,  legalmente trazer uma lei que não existe
mais? Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: este fenômeno se chama de repristinação.
É possível. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: tenho clareza que a época da edição do
Plano Diretor Municipal foi levantada esse assunto e houve uma forte discussão no âmbito jurídico com
relação  a  anulação  da  legislação  anterior  na  perspectiva  de  manter  viva  algum artigo,  elemento  ou
conceito de uma lei anterior. A orientação é que era possível, tanto é que foi considerado vigente tudo o
que estava previsto no Plano Diretor, assim como o Plano Físico que foi aprovado, mas mantinha, no
ponto de vista do Sistema Viário todos os alargamentos previstos no antigo PDU. Conselheiro da PGM,
Lauri Romario Silva: o contexto que está sendo analisado sob o ponto de vista jurídico, significa que o
instituto da  predestinação é  perfeitamente factível porém o único condicionante é que não pode colidir
com a legislação que a retirou do mundo jurídico, ou seja ele pode vir a ser adotado desde que não haja
colisão com a nova legislação superveniente que tratou aquela matéria anteriormente. Concordo com o
parágrafo  segundo como apresentado.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro Rech:  esta
questão jurídica já foi trabalhada e já utilizamos ela no passado e estando aqui vai nos garantir uma
situação muito importante e coloco aos conselheiros que a DIGEO já está trabalhando nisso e vamos
procurar o mais rápido possível colocar todas essas informações à disposição e trazer para o anexo 16 do
Plano, justamente para evitar pegar várias leis para aplicar a regra do dia a dia. É importante que estas
previsões se mantenham no Anexo 16 e esta foi a forma jurídica encontrada para suprir essa falta de
condição  imediata  que  temos  de  lançar  isso  tudo  no  anexo.  Mas  há  aqui  o  comprometimento  do
município no sentido de que este trabalho já está sendo realizado e pretendemos terminar o mais breve
possível. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: tudo bem que isto não está ainda mas gostaria de fazer
um histórico. A atual redação a ser aprovada por este conselho, nós remeteríamos a lei anterior, a LC 290
que por sua vez remete ao Plano Físico Urbano e por sua vez remete a Lei de 79. Me parece que lá em
2007 quando foi  feito  o  Plano  Diretor  foi  analisado por  esse  Conselho  as  questões  de  previsão  de
alargamento e  tudo foi  analisado.  Se sobrou uma ou duas,  que venha como Anexo a  esta  lei  e  não
remetendo a lei anterior de novo. Lembro que um dos conceitos do Plano Diretor é que qualquer pessoa
onde estiver pudesse acessar virtualmente esta legislação e que ela fosse clara o bastante para que todos
entendesse  o  que  se  busca  com a  nossa  legislação.  Esses  termos  apesar  de  legais  não  me parecem
práticos. E se é que existem vias para ser feitos, vamos fazer a conta de  quantos anos isso poderia ter sido
feito e se não foi, vamos colocar força para que isso seja feito nos próximos 4, 5 meses e vamos manter a
legislação sem reportar ainda a LC290 ou o que temos para reportar coloca como  Anexo nessa. Ou seja,
tira cópia de lá coloca aqui, mas não reportar a lei anterior. Sou contrária a essa posição. Já manifesto meu
voto. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: a proposta do Município é a necessidade
de fazer referência as leis anteriores para que se consiga nesse meio tempo acertarmos o Anexo 16 e tudo
isso vai ser trazido para ele. Isto é o que o parágrafo segundo está autorizando o Município a fazer. Não
respondo pessoalmente pelo passado, mas nós assumimos uma administração de um município que é o
mesmo, independentemente de alguém ter feito ou não ter feito alguma coisa no prazo adequado. Temos
que assumir esse ônus, peço desculpas aos Conselheiros, se não foi realizado pelo Município até então,
mas esse parágrafo segundo autoriza o Município por meio da DIGEO a realizar as alterações necessárias
ao Anexo 16. Esta é a intenção, deixar tudo no Anexo 16. O parágrafo segundo nos autoriza a trazer as
questões de previsão anteriores para o Anexo 16. Levaríamos bastante tempo para fazer agora, antes de
apresentar esta para a Câmara e aí causaria alguns problemas de ordem legal. Em votação, com o voto já
adiantado pela Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres, contrário, mas coloco em votação o Art.  26 da
minuta. Conselheiro do Sinduscon, Juarez Mazzochi,, contrário. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro,
contrário. Conselheiro do CAU, Paulo F Fontana: contrário. Conselheiro do DCE/UCS, Hector de O.
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Viera, se abstém. Conselheiro do CDL, Ezequiel Andreazza, se abstém. Conselheiro da OAB, César A.
Tomé, contrário. Conselheira da SEAAQ, Orildes Três: não haveria possibilidade de fazer a votação
por  entidade?  Presidente,  Conselheiro  da  SEPLAN  Adivandro  Rech:  estamos  fazendo  pessoal.
Conselheiro da PGM, Lauri Romario Silva:  o somatório é possível aferir o resultado, por entidade
estaríamos alongando algo para repetir o que está sendo feito. Presidente, Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro Rech: as entidades vão ser anotadas de acordo com o voto do conselheiro que a representa.
Conselheira da SEAAQ, Orildes Três: no chat há o voto do CREA, contrário e manifestação do Pedone
da UCS dizendo que todas deveriam ser incorporadas ao anexo. Presidente, Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro Rech: estamos fazendo as anotações e vamos fazer a leitura dos votos contrários. Estamos
fazendo a conferência e no momento foram contados sete contrários, duas abstenções e oito favoráveis, só
peço para aguardarem a conferência. Feita a verificação tivemos oito votos contrários, duas abstenções e
doze  votos  favoráveis. Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Três:  poderia  colocar  quais  as  entidades
contrárias e quais as favoráveis. Presidente, Conselheiro da SEPLAN Adivandro Rech: sim vamos
falar  quais  são.  Enquanto  computamos  os  votos  vamos  seguir  e  depois  voltamos  ao  resultado.
Conselheiros  concordam.  Art.27º,  referente  ao  Art.  135º. Arq.  Tarciso  Viero: propõe  uma  nova
redação ao Art. 135 que trata da transferência do direito de construir. Equivocadamente na sua redação
original o parágrafo único se refere aos incisos I a III, contudo há um artigo IV que ficou fora da redação
do  parágrafo  único  e  estamos  incluindo.  Além  disso  a  transferência  do  direito  de  construir  possui
regulamentação por lei específica que não é citado no artigo original do Plano Diretor, então criamos
outro  inciso.  Procuramos fazer  estes  esclarecimentos  para  evitar  um equívoco em relação  a  redação
original que deixou de fora o inciso IV, no parágrafo primeiro e acrescentando um parágrafo segundo para
deixar claro que o Município possui regulamentação vigente através de lei específica para o direito de
construir.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  em  votação: foi  aprovado  por
unanimidade dos conselheiros presentes a redação apresentada no Art. 27º da minuta que altera o
Art. 135º.  Art.28º, referente ao Art. 138º.  Arq. Tarciso Viero: trata-se de correção de ofício, para o
erro  de  ortografia  da  palavra,  ”aspetos”,  para  “aspectos”.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,
Adivandro Rech: em votação: foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, a redação
dada para o Art. 28º da minuta que altera o Art. 138º. Art.29º, referente ao Art. 174º Arq. Tarciso
Viero:  por sugestão do SAMAE, trata da inclusão de parâmetros urbanísticos de Zona de Águas na Sede
Urbana do Distrito de Fazenda Souza através da inclusão de um parágrafo que fosse semelhante aos
adotados no Distrito de Vila Seca. Foi incluído um parágrafo IV. Presidente Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro Rech: Em votação: foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, a redação
dada para o Art. 29 º da minuta que altera o Art. 174º. Art. 30º, referente ao Art. 186º. Arq. Tarciso
Viero:  trata-se de uma inclusão de parágrafo único, junto ao artigo original 186. Havia uma lacuna não
só deste plano,  mas já  existia por  não regulamentação das  referidas  ZEIS,  em relação a imóveis ali
localizados que possuem título de propriedade, matrículas abertas em favor de seus proprietários, mas que
não conseguem regularizar suas edificações por não haver regulamentação das ZEIS. Enquanto neste
prazo  de  24  meses  proposto  pela  redação  original  aquelas  que  não  estiverem  regulamentadas  por
parâmetros estamos sugerindo a criação de um parágrafo único. Este instrumento vai possibilitar que este
intervalo de 24 meses possa ser regularizados as edificações que se localizam especialmente nas regiões
do Núcleo Jardelino Ramos, Euzébio Beltão de Queiróz, Cinquentenário II, Planalto, COHESP, ou seja
uma série de regiões de habitação de interesse social que possuem título de propriedade conferidas a eles
mas  que  não  estão  conseguindo  regularizar  suas  edificações  por  carência  de  parâmetros  até  então.
Estamos propondo a inclusão do parágrafo único para dar amparo legal e possibilite neste espaço de
tempo  de  24  meses  possam  ser  encaminhados  os  pedidos  de  regularização  destas  edificações.
Conselheiro  da  UCS  Carlos   Eduardo  Mesquita  Pedone:  sugiro  que  seja  dada  prioridade  a
regulamentação destas  ZEIS1 e ZEIS 2 e que seja diminuído o prazo de 24 meses  para 12  ou 18 meses
para que no prazo mais curto possível seja feita esta regulamentação para não ficar sem este parâmetro
que é importantíssimo para a resolução dos problemas de regularização fundiária e até a atuação da
assistência  técnica  na  habitação  de  interesse  social  em  nossa  cidade.  Presidente  Conselheiro  da
SEPLAN, Adivandro Rech: concordamos. O prazo era de 24 meses, mas não é mais, estamos apenas
alterando o parágrafo único. Na lei original o prazo continua 24 meses, mas a aprovação do PDDI é de
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novembro de 2019, então já tem um tempo que passou dos 24 meses. Este prazo já é menor. Temos 14
meses agora. Se fizer uma mudança para 12 meses até esta alteração ser aprovada na Câmara daria elas
por elas. Pediria a compreensão para mantermos sem alteração o caput, mantem 24 meses, ciente de que
este tempo já está sendo contado desde a data que entrou em vigor o PDDI. Em votação: foi aprovado
por unanimidade dos conselheiros presentes,  a redação dada para o Art. 30º da minuta que altera o
Art. 186º. Votação do Art. 26º. foi aprovado por maioria dos 21, dos 22 conselheiros presentes: 8
(oito) votos contrários: SEAAQ, OBSERVATUR, SINDUSCON, UAB, CAU, OAB, CREA, UCS, 2
(duas) abstenção: DCE/UCS e CDL  e 11 (onze) favoráveis: CIC, SMH,  SMU, SAMAE, PGM,
SEMMA, SMGF, SMR, SMTTM, SMC e SMOSP. SEPLAN não está na contagem pois o presidente
só vota em caso de empate. Declaração de voto da SEAAQ, Orildes Tres, para o Art. 26º, que quando
tem prós e  contras  seja feita nominal  e segundo não tem como ficar  puxando as legislações  antigas
considerando que houve tempo necessário para que o Município fizesse as adequações e estas adequações
serão feitas sem a análise deste conselho que já analisou as anteriores . Art. 31º, referente ao Art. 190º.
Arq. Tarciso Viero: revoga o artigo 190 que trazia a figura do Anexo 19 o qual trazia uma série de
correções referentes aos mapas oficiais e na redação da lei. Estamos revogando o Anexo 19 a partir desta
legislação.  Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker:  faremos discussão das alterações que
foram feitos  nos  Anexos  na  minuta  original  lei?  Me  refiro  ao  Anexo  3  que  é  previsão  de  área  de
infraestrutura  urbana  como tanques  de  detenção?  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro
Rech: não faremos neste momento. Não está na nossa proposta. É importante que se abra este debate
internamente  para que o município,  se  for o  caso,  monte  uma proposta técnica.  Eu sei  que houve a
retirada dos Tanques de Contenção e não é proposta neste momento a inclusão novamente destes tanques.
Não está dentro de nosso escopo, dessa análise que está sendo feita agora. Até porque não é uma revisão
geral do Plano e sim apenas alguns acertos que foram encontrados. A questão em relação aos tanques de
detenção gostaria que fosse deixado para um momento posterior, para que seja estudada pela Secretaria de
Obras e ser objeto de uma proposta a ser analisada de forma separada e não nesse momento. Conselheira
da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker:  só gostaria de deixar registrado que houve a exclusão de três
tanques de detenção de água que estavam previstas na minuta que foi para a Câmara e na época não foi
apresentado  nenhuma  solução  técnica  que  sustentasse  essa  retirada.  Presidente  Conselheiro  da
SEPLAN, Adivandro Rech: já está registrado e para que os Conselheiros entendam o que aconteceu, a
administração tinha uma proposta com a localização de alguns tanques e a Câmara de Vereadores retirou
estes tanques e nesse momento não estamos colocando de volta. A proposição é que seja realizado um
estudo para verificar a necessidade de uma proposta técnica a ser estudada num momento posterior e não
agora que estamos apenas fazendo aferições.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: a retirada deste
anexo quer dizer que todos estes dados foram incluídos nos outros anexos?  Arq. Tarciso Viero: sim,
todas  essas  determinações  do  Anexo  19  foram  incluídas  nos  demais  anexos  conforme  autoriza  a
legislação.  Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres:  com  exceção  dos  tanques.  E  isso?  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: não, os tanques ocorreram que o município na proposta
original que mandou para a Câmara de Vereadores existiu alguns tanques de detenção e lá na Câmara de
Vereadores  houve  a  retirada.  É  diferente  do  que  estamos  trabalhando  no  Art.  31.  Conselheira  da
SEAAQ, Orildes Tres: todos os itens que estão nesse anexo 19 foram acrescentados ao Anexos, exceção
feita dos tanques que não vão mais ser excluídos. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro
Rech: os tanques não estão na proposta do Município.  É uma situação que a Sabrina trouxe porque
entendeu importante e nós também achamos importante. Mas não tem relação nenhuma com esta questão
que estamos discutindo: Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: estamos colocando a exclusão do
Anexo 19 e não tem nada a ver com os tanques. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
São  dois  assuntos  distintos.  Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres: repetindo,  todos  os  itens  que
constam no Anexo 19 foram colocados em cada Anexo que recomenda?  Presidente Conselheiro da
SEPLAN, Adivandro Rech: isso mesmo. Em votação foi aprovado por unanimidade dos conselheiros
presentes a redação dada para o Art. 31º da minuta. Art.32º, referente ao Art. 191º. Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: o Art. 191 cita Anexos de 01 a 19. O que estamos fazendo
aqui é retirar o Anexo 19, não é mais necessário pois todas as alterações do Anexo 19 foram lançados nos
Anexos correspondentes. Em votação: foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a
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redação dada para o Art. 32º da minuta. Declaração de voto Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:
deixar claro que foi excluído o Anexo 19, porém o seu conteúdo foi agregado aos demais anexos por isso
meu voto favorável.  Art. 33º. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  a referência
desta lei no texto do artigo é para a minuta que estamos apresentando. Em votação  foi aprovado por
unanimidade dos conselheiros presentes a redação dada para o Art. 33º da minuta. Conselheiro da
UAB, Edson Marchioro:  uma questão de esclarecimento. Minha internet caiu diversas vezes e fiquei
fora  do  ar  alguns  minutos  por  diversas  vezes  e  queria  saber  o  resultado  da  votação  do  artigo  26.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: 8 votos contrários, inclusive o voto do senhor
conselheiro,  2  abstenções  e  11  a  favor.  Conselheiro  da  UAB,  Edson  Marchioro:  a  questão  de
esclarecimento é que no momento da votação tinha uma série de conselheiros que estavam fora e que
apareceram o voto computado como 11 votos, por exemplo o conselheiro, secretário dos transportes não
estava presente no momento da votação.  Conselheiro da SMTTM, Alfonso Willenbring Júnior: eu
estou presente desde as 9 horas e cinco minutos sem sair da reunião. Estou acompanhando item a item da
reunião. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro UAB, mas o senhor não aparece secretário. Fica difícil
saber quem está presente ou quem está ausente. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
fizemos a votação, buscamos as pessoas que estavam na reunião, algumas não estavam, mas estavam os
suplentes e em alguns casos tinham os dois e a nossa demora foi justamente para separar pois o voto é
apenas do titular. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro , na primeira contagem que foi feita não tinha
os votos para aprovação. Tinha os votos para reprovar o artigo. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro:
não foi  isso que visualizamos.  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro:  a  apuração demorou muito
tempo. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: a demonstração sim, mas para a votação
foram contadas as pessoas que estavam no momento.  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro:  fica
registrada esta minha preocupação que possibilita algumas questões que podem deixar alguma dúvida.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: nós não temos dúvida, mas se houver podem
ser  levantadas  e  serão enfrentadas.  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro:  por  isso que eu disse
naquele momento não tinha os votos necessários para aprovação. Gostaria que ficasse registrado em ata.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: inclusive a reunião está sendo gravada e vamos
ter ata também. Mas ficará anotado esta sua observação que no momento da votação do art.  26 não
haveria  votos  para  sua aprovação.  Conselheiro  da UAB, Edson Marchioro:  por  isso  que  é  bom a
votação nominal.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: poderemos fazer a votação
nominal, aqui a gente preza pela seriedade se for aprovado ou rejeitado, a lei diz que o que importa muito
mais  é  a  seriedade e  o levantamento dos votos  foram feitos  com seriedade.  Não acredito que tenha
ocorrido este equívoco. Mas fica anotada a observação.  Agradeço pela intervenção do senhor. Dando
continuidade, em uma observação feita pelo colega Ezequiel, com sugestão de que na próxima reunião a
gente faça a discussão do Art. 26. Não entendo necessário, pois a discussão foi feita, a votação também e
foram anotadas as dúvidas e as observações inclusive realizadas pelo colega Marchioro. A intenção é
terminarmos o assunto todo hoje. Colocaremos em análise dos Conselheiros uma situação de alteração de
zoneamento  no  Anexo.  Conselheiro  do  SAMAE,  Angelo  Alberto  Barcarollo:  trata  essa
excepcionalização por parte do Município em detrimento a área hoje inserida no complexo Randon, mais
precisamente a área de fundição da Castertech. Importante fazermos um breve histórico, que se fosse
hoje, certamente a empresa Castertech, do Grupo Randon, não estaria inserida ali naquele contexto em
função de legislações ambientais estaduais e federal. Com a Lei das Águas o Município excepcionalizou
por meio da LC 254, permitiu que o trecho localizado em ZA junto a Bacia Dalbó abrigasse a Zona de
Produção,  no  plano  da  época,  atual  Zona  Industrial.  Nesse  momento  está  se  propondo  a  resolução
definitiva desta situação, excetuar a área de 1ª categoria, nível crítico. Trata-se de um trecho de drenagem
natural junto a quadra 2587, cuja manutenção em meio ao complexo industrial se torna inviável pela
tropização da área e pela atividade exercida. Esse é o objetivo principal da legislação que o Município se
propõe  a  encaminhar  ao  poder  legislativo.  A jusante  e  a  montante,  esta  drenagem  já  se  encontra
devidamente canalizada e após vasta análise,  criteriosa,  técnica e juridicamente,  o Município aceitou
proposta de compensação da área do Grupo Randon de 31.459,27m² por compensação ambiental uma
área de 111.865,68m2, na mesma bacia, com valor  mensurado acima da avaliação feita pelo município,
com elementos de preservação ambiental significante, acesso direto com testada pela Rua Gal. Alexandre
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Moss Simões dos Reis, sendo que além desta área o Município receberá 443 m² de área viária. Também
entendemos que a medida de compensação será utilizada para os parâmetros urbanísticos relativos à área
total do lote 5 da quadra 2695 para a implantação do Instituto Elisabetha Randon. Este projeto já está
aprovado pelo Município. É uma situação onde o Grupo Randon já detém verba liberada pelo Ministério
da Cultura e o Município entendeu que é o momento de encaminhar junto com esta compensação para
que se viabilize um complexo de um espaço cultural que vai ser usufruído por toda a sociedade. Estamos
junto ao Município resolvendo o problema de uma área que não tem mais significação na questão da
bacia onde ele será compensado com uma situação muito aquém do que o Município estava mensurando.
Todas  estas  proposições  estão  inseridas  no  processo.  Estamos  tratando  de  uma  situação  ambiental,
cultural e econômica. Conseguimos compilar neste projeto de lei propostas estas três situações. Vamos
formar ali um conjunto com potencialidade ambiental e cultural de grande significação para o Município
e com um objetivo maior que é a compensação ambiental inserida dentro da mesma bacia. Vou ler a
Minuta.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: mostra aos conselheiros o mapa de
zoneamento Anexo 12 onde vai haver a alteração de Zona de Águas para Zona Industrial e mapa da área
que está sendo doada ao SAMAE com sua localização no Sistema GEOCAXIAS. Conselheiro da UAB,
Edson Marchioro: conheço bem esta área pois fiz um estudo para um condomínio na bacia de captação
que é lindeiro a esta área para construção do Instituto, se localiza na Atilio Andreazza a direita no sentido
que vai para a Rota do Sol e as áreas que vão ser doadas são lindeiras até encontrar a Rua Gal. Alexandre
Moss  Simões  dos  Reis.  Ainda bem que  está  sendo resolvido,  um empreendimento como o  Instituto
Elisabetha  Randon  ter  ficado  pendurado  todos  estes  anos  na  prefeitura  municipal  sem  resolução.
Independente de tudo o que está sendo doado, área de compensação, isso é muito bom, só fortalece o
Instituto, mesmo se não tivesse isto o Município teria que rever isto para possibilitar a implantação deste
equipamento  que  vai  ser  o  registro  da  história  da  metalurgia.  Conheço  o  projeto,  é  sensacional  e
felizmente está sendo tomado providência no sentido de equacionar este assunto que estava pendurado a
tantos anos. Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: concordo com o Marchioro, da mesma forma
que vai se resolver esta questão definitiva e Caxias já está perdendo, pois, este projeto já está há bastante
tempo aprovado, já tem verba federal e está trancado. A iniciativa do SAMAE vai contemplar tudo isso e
quem sai ganhando é a cidade.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: porque a área está indo para o
SAMAE e não para o Município? Conselheiro do SAMAE, Angelo Alberto Barcarollo: porque é área
de bacia de captação de água e preservação. Ela vincula   a questão ambiental com Zona de Águas.
Conselheira da SEAAQ, Orildes  Tres: mesmo sendo área de bacias  do Município fazem parte  do
Município. Por isso estou perguntando porque para o SAMAE e não para o Município. Conselheiro do
SAMAE, Angelo Alberto Barcarollo:  as legislações são diferentes.  Conselheiro da SEMMA, Nerio
Jorge Susin: todas as compensações ambientais que são feitas dentro de empreendimentos nas bacias de
captação, as áreas são doadas ao SAMAE. É um processo de muitos anos que vem acontecendo desta
forma.  No meu ponto de vista  não existe  problema da área  ser  doada ao SAMAE.  Conselheiro do
SAMAE, Angelo Alberto Barcarollo: até porque estamos tratando da mesma administração Município e
SAMAE.  Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres:  o  SAMAE é  uma  autarquia.  Apesar  de  ser  uma
constante a doação para o SAMAE, não se sabe amanhã, para que rumo vai. Daqui a pouco a autarquia
passa a ser vendida e as áreas passam a ser todas de terceiros e não mais do Município.  Conselheiro do
SAMAE, Angelo Alberto Barcarollo: estamos fortalecendo junto a autarquia no sentido de que “uma
futura privatização” não seja contemplada. A autarquia com a saúde financeira do SAMAE como está,
muito pelo contrário se nós analisarmos as ações da autarquia dos últimos tempos e aqui não fazemos
distinção  de  nenhum  prefeito  pois  todos  eles  atuaram  no  sentido  de  fortalecimento.  Esta  ideia  de
privatização está totalmente descartada e penso que a comunidade jamais vai permitir que um Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto no estágio que está financeiramente, com os empreendimentos de
saneamento que vem fazendo na cidade penso que esta é uma discussão que certamente um dia chegara
mas  a um nível muito pequeno para avaliar uma privatização da autarquia. Conselheiro da UAB, Edson
Marchioro: a preocupação da Conselheira Orildes tem fundamento, hoje ninguém pretende privatizar
mas nada impede e até já foi aprovado no Congresso Nacional a possibilidade de privatizações, então
toda a preocupação neste sentido temos que ter. Nada impede que entre um novo prefeito ou nova prefeita
e  resolva  privatizar  e  aí  todas  as  áreas  vão  passar   para  a  iniciativa  privada?  Tem  fundamento  a
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preocupação da Conselheira Orildes, o SAMAE, eu entendo que não deveria ser privatizada nunca, pois é
um serviço excelente na cidade, mas nada impede que isto venha acontecer. Se a área passasse para o
Município era outra conversa. Me alio a Conselheira Orildes no sentido de levantar este tipo de proposta.
Conselheiro da PGM, Lauri  Romario Silva:  esta matéria é iminentemente,  exclusivamente político
jurídico constitucional.  Nós estamos discutindo com a devida vênia da Conselheira Orildes e demais
conselheiros que aprovam o seu ponto de vista, mas é um aspecto absolutamente irrelevante. O SAMAE é
uma autarquia do Município que executa com a responsabilidade de prestação de serviços públicos do
Município. Diante da relevância e significação da importância deste serviço, o Município especializou
este tipo de atividade e localizou na própria autarquia. O que é uma autarquia neste contexto jurídico, é o
próprio  Município  com  autonomia  administrativa,  financeira  e  operacional,  porém  o  aspecto  mais
importante, ela não tem autonomia política, o Prefeito nomeia e destitui o Diretor Geral que mais acha
conveniente ao interesse público da municipalidade. É irrelevante por outro lado que esta preocupação de
privatização ou não porque isso aí é maior do que a significação aqui discutidas como falou o Conselheiro
Edson pode chegar um prefeito ou qualquer um que venha no futuro e optar com a outorga  da Câmara de
Vereadores pela privatização desse serviço portanto é irrelevante que seja os imóveis do SAMAE ou do
Município pois  o SAMAE é o próprio Município.  Porém outro aspecto mais  importante,  o  SAMAE
detém a sua estrutura uma legislação específica para o atendimento destas finalidades relevantemente
institucionais de preservação do meio ambiente e repito, na prestação de serviços que é o mais importante
que é a água a ser fornecida para os munícipes. Neste contexto, toda a área de preservação, zonas de água
só podem estar sob o controle e administração do SAMAE. O Município não tem nem estrutura, nem
legislação própria, nem poder de polícia para atuação dentro da esfera de competência do SAMAE. Se
algum fiscal do município quiser autuar dentro da bacia de Captação vai ter que ter uma outorga que
especifique  autorização  de  autuação  do  SAMAE.  Portanto  peço  vênia  o  máximo  respeito  aos
Conselheiros que entenderam diferente, estamos discutindo a coisa mais óbvia do mundo: as áreas de
preservação só podem e só devem ser administradas pelo SAMAE. O procurador chefe da assessoria
jurídica do SAMAE já tínhamos este ponto de vista de que totalmente as áreas de preservação sejam
repassadas,  mesmo aquelas que  ainda são do Município a  propriedade,  administração e controle  do
SAMAE porque  assim estamos  respeitando  a  finalidade  específica  e  precícua  pois  o  SAMAE é  o
Município de  forma especializada, porém sem a autonomia do mais importante de tudo que é a política,
esta é do  Município, esta é do prefeito, portanto no ponto de vista que eu posso sustentar com toda a
tranquilidade que ele é político, jurídico e constitucional e não é técnico como o enfoque que está sendo
dado aqui. Esta é nossa recomendação em nome até do Município pois falo como Procurador Geral agora.
Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: não tirando o mérito da proposta só gostaria de
comentar  que  de  fato  na  alteração  de  zoneamento  esta  situação  que  existe  aí,  impacta  de  forma
significativa no sistema de drenagem pluvial do município. Me parece que o mérito com compensação
deveria ir para resolver os problemas ocasionados no sistema de drenagem. Inclusive um dos tanques que
foram retirados do Plano Diretor atual era para resolver o impacto das questões de drenagem desta região.
Só este ponto que eu gostaria de alertar os Conselheiros que essa compensação poderia se dar de uma
forma também a resolver os problemas ocasionados pela presença do empreendimento. Conselheira da
SEAAQ,  Orildes  Tres:  pergunto:  O SAMAE pode  vender  área  de  sua  propriedade  sem passar  por
legislação ou pelo Município? E segunda pergunta se as demais áreas em volta são de propriedade do
SAMAE ou se são de propriedade do município. Conselheiro da PGM, Lauri Romario Silva: quanto a
primeira pergunta, qualquer propriedade pública para a sua alienação  deverá ter outorga legislativa pois o
princípio  constitucional  está  inserido  no  próprio  Código  Civil  Brasileiro  que  os  bens  públicos  são
inalienáveis, a não ser aqueles bens públicos dominicais que são aqueles que são inservíveis e não tem
destinação de uso público. As áreas de preservação de águas, não se discute, são áreas de bens de uso
comum do povo e não poderão ser alienadas e se for, por hipótese, considerada a possibilidade de venda
mesmo assim deveria ter a autorização  da Câmara de Vereadores e o Prefeito teria a decisão política e
jurídica final sobre a decisão da matéria. Conselheiro do SAMAE, Angelo Alberto Barcarollo: tivemos
o cuidado de ter uma área contígua. A área tem testada na Rua Atílio Andreazza e na Gal. Alexandre Moss
Simões dos Reis. É um complexo dentro da Bacia, fica o Instituto e posteriormente todas as áreas em
poder do Poder Público, SAMAE. Um complexo cultural e ambiental dentro da Bacia do Dal Bó. Ela não
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é lindeira com áreas públicas do SAMAE, as quais são diversas e são contíguas e outras dispersas, mas
que são de preservação dentro da Bacia. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: mostra
no GeoCaxias  as  áreas  públicas  que existem na Bacia  que são do SAMAE, como Jardim Botânico,
Ecoparque e outras áreas próximas. Esta área é importante para o Município que o fato de ficar em nome
do SAMAE ou do Município não faz diferença muito grande na medida que vejo que o SAMAE tem
cuidado de uma forma mais adequada estas áreas de bacia de captação. Não creio que o Município, neste
momento, tenha a competência necessária para esses cuidados.  Conselheiro da PGM, Lauri Romario
Silva: gostaria de pedir vênia ao presidente e demais conselheiros para se  adiantar pois o horário está
avançando e temos outras agendas e diante do assunto importante e que o debate seja o melhor para a
cidade nossa sugestão é que se suspenda a sessão e marque outra data  para discutir apenas estes temas
que por si só justificaria todas as reuniões  Marcar outra reunião para discussão desse assuntos inclusive a
importância que é o zoneamento.  Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: apoiado.  Conselheiro
do SINDUSCON,  Juarez  Mazochi:   concordo.   Conselheira  da SEAAQ,  Orildes  Tres:  como eu
levantei  estas  questões,  entendo  que  a  aprovação  deste  assunto  não  tem  porque  de  ser  negada.  A
preocupação que se tem é algumas questões de como está sendo encaminhado inclusive as áreas públicas
do Município. Só isso. Não vejo que alguém seja contrário, como foi colocado que já faz alguns anos que
isso está aqui, mas a preocupação e me chamou a atenção é que, será que não dá para fazer uma lei de que
todas as áreas que foram doadas para a autarquia, no caso de serem privatizadas retornem ao Município.
Atualmente,  da  forma como as  coisas  estão sendo encaminhadas daqui  a  pouco a  gente  perde tudo.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazochi:  este não é o fórum agora. Isso a gente pode discutir no
futuro.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech: também  entendo  que  não  seja  o
momento. Gostaria de ver com os Conselheiros, apesar de que vários já colocaram da possibilidade de
fazermos uma outra reunião, este é o último assunto, teríamos que só colocar em votação esta questão da
minuta que foi apresentada e nós podemos concluir hoje.  Conselheira da CIC, Margarete Tomazini
Bender: quero cumprimentar pela iniciativa do executivo em trazer esta proposta pois vai no alinhamento
vinculado ao Estatuto da Cidade, no qual alterações de uso mediante compensações, são prerrogativas de
expresso interesse público. Gostaria de registrar, independente das observações levantadas pela colega
Orildes, de qualquer maneira a manifestação do Conselho poderia ser resolvida neste momento com a
votação pela aprovação ou não e posteriormente vincular a continuação do debate em relação a questão
operacional, institucional do ponto de vista de gestão das áreas. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez
Mazochi:  perfeito.  Conselheiro do CAU, Paulo Fernando do Amaral Fontana: sugiro a colocação
feita pelo Carlos e demais colegas de fazer uma reunião para ver esse assunto. Agora com o mapa deu
para ver melhor onde fica a área pois minha preocupação era que fosse longe então está começando a
ficar bom. Teria que se costurar um pouco mais pois depois que for autorizado não se mexe mais em nada
ali. A colocação que a Sabrina fez é importante. Não sei se caberia um debate específico para isso pois no
momento  que  aprovar  não  sei  se  não  prejudica  o  debate  específico.  Presidente  Conselheiro  da
SEPLAN, Adivandro:  na verdade o que pretende se fazer nesta área é a preservação. Conselheiro do
CAU,  Paulo  Fernando  do Amaral  Fontana: a  preocupação  é  quem arca  com todos  os  custos  de
implantação e de outras coisas que vem atrás, o Município ou a doadora . Presidente Conselheiro da
SEPLAN, Adivandro Rech: nós não temos implantação de nada. Não tem nenhuma obra realizada pelo
Município. A questão é só estamos mudando o zoneamento, a zona industrial está avançando um pouco
mais para uma área que já está impactada pela empresa e em contrapartida a Casterthec Randon nos
entregam outra área dentro da mesma Bacia.  Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: a
única questão que eu vejo é que em virtude do zoneamento ser limítrofe, essa descaracterização da área
impacta  no  sistema  de  drenagem  então  a  compensação  deveria  ser  para  resolver  os  problemas  de
drenagem. Conselheiro do SAMAE, Angelo Alberto Barcarollo: nós instruímos uma lei que foi a pouco
sancionada pelo prefeito, a LC 614 de 16 de setembro do corrente ano que é a forma de compensação que
o SAMAE vai repassar anualmente o valor aferido na questão do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário
em função da micro e macrodrenagem do Município. O SAMAE, todo ano, repassará 14,42% de sua
receita líquida auferida como esgotameno sanitário para o Município por meio da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos. Já tivemos esta situação ajustada pela presente lei complementar que foi aprovada
agora. Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: eu tenho conhecimento da legislação mas
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vejo que o mérito  em virtude de que o SAMAE recebe a tarifa de coleta e tratamento de esgoto e quem
faz  a  manutenção  da  estrutura  de  drenagem que  é  utilizada  é  a  Secretaria  de  Obras,  então  a  lei  é
basicamente em virtude disso.  Nesse caso,  estamos tratando de uma empresa que ocupou uma área,
impactou e como está  em zona das  Águas a  compensação está se  dando para  o SAMAE. Não vejo
problema nisso, só alerto para que de fato os problemas de drenagem persistem e no meu ver até com
menos perspectiva, visto que inclusive um gravame de tanque  de detenção de água no local foi retirado
do Plano Diretor. Gostaria de alertar que a compensação neste caso, dada as características de zona de
águas naquele ponto, seria no sentido de resolver o problema causado pelo empreendimento. Conselheiro
do SAMAE, Angelo Alberto Barcarollo: então estamos tratando de uma situação alheia a esse objeto
que está sendo tratado hoje pois quantos anos temos a situação da Randon ali. Conselheira da SMOSP,
Sabrina Crivelaro Becker: então temos problema de drenagem   ali. Conselheiro da SEMMA, Nerio
Jorge Susin: acredito que o tema a ser discutido não tem nada a ver com o que estamos colocando. O
Município dentro de sua autoridade promoveu a negociação junto com a empresa, foi feita, a questão de
impacto de drenagem está colocada a muito tempo e a área que estamos discutindo não interfere na
drenagem urbana que a Conselheira Sabrina se refere, portanto acredito que as dúvidas que tinha sobre a
troca de zoneamento e a compensação para isso foram apresentadas. Não vejo nenhuma destas colocações
que se referem estas dúvidas. Se os Conselheiros estão cientes, acredito que podemos começar a votar.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: concordo,  não é o fórum.  Conselheiro da SMU,
Nelson Carlos Sartori:  concordo. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro: esse assunto não
é polêmico, percebi que há uma concordância geral, até porque o Município tem uma vantagem bastante
significativa.  O  problema  levantado  pela  Conselheira  Sabrina  é  muito  relevante,  só  que  isto  não  é
intenção do Município acertar neste negócio. O objetivo do Município neste negócio foi o recebimento
daquela área gigante que é de extrema importância para o Município. Até porque como disse esta área já
está impactada pela própria empresa e este problema da drenagem deve ser posteriormente resolvido.
Também pode ser em relação a acordos mas não é neste momento e nem nesta proposta. Gostaria de
colocar em votação este último ponto e com isso fechamos a discussão destas alterações do Plano Diretor
e podemos dar os encaminhamentos necessários.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: dúvida
quanto a Lei que está sendo revogada, Lei 254 de 2015. Alguns dispositivos quanto a manutenção do
sistema  de  gestão  ambiental,  todos  vão  ser  revogados  ou  vão  ser  contemplados  em outra  situação.
Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: essa legislação que vai para a Câmara abrange
todas essas situações até porque as demais situações manifestadas em 2007, na Lei 254, está aqui é mais
ampla, abrange todas as situações daquela e as específicas não abrangidas estão hoje na legislação que
trata de licenciamento ambiental que deve ser observado pela própria empresa independente da ação do
município, afinal o licenciamento dela, hoje, se dá com a FEPAN.  Conselheira da SMOSP, Sabrina
Crivelaro Becker: eu concordo com os conselheiros e de forma nenhuma minha intenção é tirar o mérito
da proposta, só que como representante da Secretaria de Obras, não teria sentido minha presença aqui, se
eu não alertar os Conselheiros de que esta compensação não vai resolver os problemas originados ali na
área.  Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: a  representação do CREA não está plenamente
satisfeita com as discussões e por isso regimentalmente peço vistas a este processo, a este projeto de lei .
Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: eu sou contrário ao pedido de vistas pois este assunto está
mais do que discutido, sabido, amarrado a tanto tempo. Não tem como votar a favor do pedido de vistas.
Conselheiro da SEMMA, Nerio Jorge Susin: concordo com o Conselheiro Marchioro, este assunto está
caindo de maduro. Não dá para postergar este tipo de decisão. As dúvidas que tem são superficiais, não
envolve com a questão que está envolvida na área, não envolve diretamente na permuta é puramente
vantajoso para o Município sob qualquer aspecto.  Acredito que não devemos postergar isso por uma
questão de semântica ou dúvida que tenha ficado no ar. Não consigo var a parte mais profunda que está
incluída  nisso.  Também voto  com o Conselheiro Marchioro.  Conselheiro  do SINDUSCON, Juarez
Mazzochi:  concordo também com o  Conselheiro  Marchioro.  Conselheiro  da  SMU,  Nelson Carlos
Sartori:  concordo também com o Conselheiro Marchioro. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: não
que eu seja  favorável  ao visto,  mas é  uma prerrogativa que  cabe,  talvez podemos conversar  com o
Conselheiro para ver quais são as dúvidas que ele tem para que ele retire o visto. A partir da manifestação
de visto, para a discussão para que ele faça sua análise. Não podemos votar isso. Pergunto ao Conselheiro
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Cassina, se existe a possibilidade de abrir mão deste teu direito de solicitação de vistas considerando a
manifestação da Margarete que colocou que a gente vote a alteração de zoneamento e posteriormente se
veja estas questões institucionais para que se faça outra reunião mas que seja dado andamento para isso.
Não existe essa possibilidade Conselheiro Cassina? Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro
Rech: gostaria  de  solicitar  a  compreensão  dos  colegas  e  pedir  qual  seria  a  dúvida  que  gera  essa
necessidade de pedido de vistas até  porque a questão aqui  não me parece estar  tão complexa e nós
podemos esclarecer qualquer dúvida que exista neste momento. Mas também peço ao colega e informo da
necessidade e urgência que temos de remeter essas alterações para a Câmara de Vereadores pois uma série
delas estão gerando ao Município insegurança jurídica  muito grande na comunidade.  Por exemplo a
questão do Art. 18, do Plano Diretor que fala sobre Unidades de Conservação e precisamos urgentemente
consertar isso. Tem uma série de situações que precisam urgentemente serem consertadas e junto com
tudo isso vai essa alteração de zoneamento. Se o senhor puder colocar qual seria a dúvida do momento
para que se posse esclarecer e se possa ainda hoje colocar em votação pra que de forma urgente remeter a
Câmara  de  Vereadores  todas  estas  alterações  que  foram  discutidas  nessas  reuniões  eu  agradeço
sinceramente. Conselheiro  do  CREA,  Jorge  Gelso  Cassina:  nós  focamos  a  discussão  em cima da
compensação. Essa área que vai ser doada, não ficou claro a descaracterização de uma série de atributos
legais junto a empresa Randon. Não ficou claro, porque tem uma relação muito grande com diversos
pedidos e instalações de indústrias e empreendimentos em bacia de captação que a gente vê que para uns
existe uma certa agilidade e facilidade em obter concessão da parte do Município e para outros aplica-se a
lei e não dá. Gostaria e até estabelecer um prazo de 15 dias para ter vistas ao processo para entender e
conhecer  mais  profundamente  principalmente  nesta  área  de  descaracterização  pois  na  área  de
compensação está bem clara, excelente. Agora, a área de descaracterização deve ser bem conhecida por
isso  o  pedido  de  vistas.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:   Na  questão  de
descaraterização poderia  informar  qual  é  a  dúvida para  ver  se  podemos solucionar?  Conselheiro do
CREA , Jorge Gelso Cassina: teria que ver o projeto de lei, ir lá ver a área com calma, observar, olhar e
analisar isso. Conselheiro do SAMAE, Angelo Alberto Barcarollo: só para ter ideia da localização desta
área de APP que está sendo descaracterizada é o pátio da Castertech, totalmente antropizado ou seja não
há mais o que se considerar de APP dentro do Complexo Castertech pela sua similaridade de atividade
que  está  lá  implantada  muito  antes  de  todas  as  legislações  ambientais  que  vieram  subservientes.
Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: acho que não. Conselheiro do SAMAE, Angelo Alberto
Barcarollo: outro porém: quanto a questão colocada que para uns a celeridade e para outros não, só para
ter ideia, estamos estudando as alterações e proposições da Lei 246, onde vai englobar e pretendemos
apresentar ao Poder Executivo Municipal nos próximos dias uma proposição que vai englobar todas as
atividades dentro da bacias. Entendemos que temos que aperfeiçoar esse aspecto. Só para deixar claro que
não tem diferenciação, muito pelo contrário é a atividade posta neste momento do Grupo Randon que está
ali e faz parte da cidade de Caxias do Sul em nenhum demérito a qualquer outro empreendimento ou
empreendedor  nos mais  variados  níveis  de  grau.  Entendemos que não há  mais  o  que  discutir  nessa
situação da Castertech. Precisamos votar isso hoje. Temos o lapso temporal para apresentação a Câmara
de Vereadores. Respeito sua posição, sem problema algum, mas temos uma situação de empreendimento
de cunho cultural que será implementado no Município de Caxias do Sul pelo Grupo Randon e que está
sujeito a perda da verba que já está destinada, a mais de 5 anos. Então por todos estes aspectos temos que
evoluir. Vamos tratando situações por situações em todos os graus e em nenhum mais importante que o
outro. Agora o momento de nós contemplarmos é este aqui não resta dúvida . Conselheiro da SEMMA,
Nerio Jorge Susin: se possam avalizar algumas informações do SAMAE, eu trabalhei profissionalmente
neste projeto e toda essa área que foi designada como área de preservação permanente por uma nascente
foi descaracterizada ainda na década passada junto ao licenciamento do empreendimento com a FEPAN.
Esse assunto está resolvido a muito tempo, o Ministério Público se manifestou, a FEPAN se manifestou,
houve toda a forma de questionamento técnicos possíveis sobre essa área. O que restava era a questão da
legislação municipal da Lei 246 que estabelecia aquela área dentro do território como área protegida. Ela
não está infringindo a legislação federal, nem a antiga, derivada      junto ao CONAMA, nem a atual do
Código  Florestal.  Portanto  é  muito  tranquilo  esta  posição,  não  existe  interferência  como  área  de
preservação  permanente  designada  por  lei.  A única  interferência  que  tem  é  a  legislação  municipal
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estabelecida pela Lei das Águas. Essa é a colocação. Agora, eu também acredito que temos que avançar
nesse  assunto e  encerrar  ele.  Conselheira da CIC,  Margarete Tomazini  Bender:  temos hoje uma
situação de irregularidade da Castertech na medida que utiliza uma área configurada como Zona das
Águas para atividades não permitidas. Pretende agora regularizar isso e resolver o problema do instituto
que tem verba trancada aguardando a muito tempo. Temos duas opções ou acolhemos essa oferta que é
uma boa oportunidade de se absorver ali um bom patrimônio em prol do poder público ou deixar como
está. Alguém tem dúvida que vai brotar água de novo no pátio da Castertech? Não tem. Então dos males,
o menor. Eu já assisti situações de regularização de áreas sem qualquer compensação. Vejo com muita
satisfação, a iniciativa de buscar essa figura de compensação na perspectiva de corrigir uma situação.
Então, ou se mantém a situação atual e o SAMAE não ganha um metro quadrado de área e o Município
como um todo perde essa oportunidade ou aprovamos esta condição que me parece bastante benéfica,
colocando o ponto de vista do Susin que do ponto de vista ambiental o impacto gerado com aquela
utilização ali não tem mais significado relevante. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: o Cassina não
respondeu minha pergunta, nós já perdemos investimentos em Caxias devido a morosidade. Não gostaria
que o Conselho fosse  fazer  com que perdesse  essa  oportunidade devido a  morosidade do Conselho.
Primeiro peço ao presidente que estes assuntos venham antes ao Conselho e não depois de concluído pois
se nós discutirmos esse assunto antes, na hora da votação ele estará esclarecido e todos os Conselheiros
conhecedores do que está sendo tratado. Já pedi isso em outra discussão que o assunto tenha que vir antes
ao Conselho e não depois de concluídos para que este possa mandar suas sugestões para que depois o
executivo  possa  sim,  negociar  ao  menos  ouvindo o  que  o  Conselho  tem a  dizer.  Agora,  neste  caso
específico e  pelo que está  se  tratando e por  saber  que nós já  perdemos inclusive naquela  região da
Randon, já perdemos investimentos em Caxias do Sul pela morosidade acabaram saindo de Caxias Então
torno novamente a perguntar ao Conselheiro Cassina, que tem direito a fazer o pedido de vistas mas não
haveria possibilidade de abrir mão deste pedido de vistas e nós só analisamos a questão constitucional
numa  reunião  segunda  feira  por  exemplo?  Conselheiro  do  CREA,  Jorge  Gelso  Cassina: qual  é
regimentalmente o prazo que o Conselheiro tem para atender o pedido de vistas. Pediria um prazo de sete
dias: Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:  não vai ser aceito o prazo de sete dias. O
Art. 24 do regimento diz que pode ser solicitado vistas e o tempo é até a próxima sessão. Se nós não
conseguirmos votar  hoje eu estou marcando uma sessão para amanhã ou no máximo sexta feira.  Eu
preciso mandar o Plano Diretor com o que foi aprovado e com o que não foi adiante. Não consigo mais
esperar essa situação. Essa alteração de zoneamento já estava nos documentos que foram remetidos a
vocês. Conselheiro  do  CREA,  Jorge  Gelso  Cassina: este  projeto  de  descaracterização  e  de
compensação  está  vinculado  a  avaliação  do  Plano  Diretor?  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,
Adivandro Rech: Sim pois o que está sob a análise do Conselho é a alteração de zoneamento de Zona
das Águas para Zona Industrial. Isto é o que está sendo discutido por isso veio a Minuta inteira para
justificar a troca de zoneamento. As outras questões, o quanto o Município vai receber, o tamanho e
localização de área não é decisão do Conselho. Está vindo inteiro para cá porque há uma mudança de
zoneamento que deve passar  pelo Conselho.  Por  isso podemos zerar as  discussões,  mas se o senhor
realmente quiser vistas do processo estou inclinado a marcar para amanhã a próxima sessão pois estamos
tendo  continuidade.  É  só  essa  situação  que  falta  ser  analisada  pelo  Conselho,  essa  mudança  de
zoneamento. Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: se no regimento não tem previsão de prazo
para nova reunião e agradecendo a condescendência, retiro o pedido de vistas,  Presidente Conselheiro
da SEPLAN, Adivandro Rech:  retirado o pedido de vistas vamos iniciar a votação que será nominal.
Em votação: CREA se  abstém e  demais  conselheiros  são  favoráveis,  aprovado por maioria  dos
conselheiros  presentes  a  alteração do zoneamento discutida e  a  proposta de minuta,  que vai  a
Câmara de Vereadores.  Conselheiro da SMTTM,  Alfonso Willenbring Júnior:  faço  questão de
ressaltar e que conste em ata que  a representação da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e
Mobilidade acompanhou integralmente a reunião, coloco isso pela citação anterior do Conselheiro Edson
Marchioro de que eu não teria acompanhado a votação do Art. 26º. Estávamos presentes, acompanhei
todos e participei da votação naquele momento. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
só não gostaria de entrar nessa discussão, o Conselheiro Marchioro já colocou o que foi necessário pois já
teve resposta e não deve ir para réplica e tréplica . Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: assim não
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pode  ser.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech: houve  questionamento  e  houve
resposta. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: o Afonso falou pela segunda vez sobre o assunto.
Presidente Conselheiro da SEPLAN,  Adivandro Rech: como não há  nenhuma questão de ordem.
Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: questão de ordem senhor presidente. Presidente Conselheiro
da SEPLAN, Adivandro Rech: relativo a que?  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: relativo à
manifestação do Conselheiro Afonso. Conselheiro da SEMMA, Nerio Jorge Susin: terminou ou não a
votação Sr. presidente? Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: terminou. 
ASSUNTOS GERAIS.  Conselheiro  da UAB,  Edson Marchioro:  na  hora  da  votação  eu  passei  as
imagens de todos e tinha diversas pessoas e uma das pessoas que eu identifiquei que não estava nem com
o microfone e nem com a câmara, foi o Conselheiro Afonso, mas não é nada pessoal. Eu verifiquei e
estava fechado.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: não havendo nenhum outro
assunto a ser tratado eu agradeço a participação. Tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês
entre uma e outra reunião, os assuntos foram bastante debatidos e isso é importante. Peço desculpas se em
algum momento cortei alguma fala, mas infelizmente não estamos na possibilidade agora de discutir todo
o Plano. Estamos fazendo alguns acertos apenas necessários neste momento. Estamos abertos a trabalhar
alterações do plano que forem necessários, equívocos que possam ter passado pela nossa análise e não
constatados  nesse  momento.  Conselheira  Sabrina,  as  questões  relativas  e  muito  importante  que  foi
colocado, acredito que temos que voltar a conversar sobre isso. Tem uma série de situações que acabaram
ficando  de  fora  e  nós  acertando  aqui,  que  serão  apresentadas  em  apartado  para  serem  estudadas,
analisadas e posteriormente vir ao Conselho. Meu agradecimento a todos vocês pela participação, este
Conselho não é remunerado, eu sei que tiramos várias manhãs e tardes do tempo de vocês. Agradeço
muito e o Município agradece a participação de vocês. Obrigado e todos estão de parabéns pela discussão
que foi realizada.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente Adivandro Rech 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 Adivandro Rech.
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