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Aos vinte e cinco deias do mês de novembro de 2020 às  nove horas, na sala de reuniões da

SEPLAN, reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária  de nº 65,  online,  para assuntos

constantes da convocação.
PRESENÇAS ON LINE
Olivir  Viezzer (CIC),   Margarete Tomazzini Bender (CIC),  Edson Marchioro (UAB),  Paulo C
Saussen (UAB), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Cesar Augusto Tomé (OAB), Paulo
Boff  (CREA),  Ezequiel  Andreazza  (CDL),  Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César
(OBSERVATUR), Paulo do Amaral Fontana (CAU), Carlos Giovani Fontana ( SMH), Paulo do
Amaral  Fontana  (CAU),  Carlos  Giovani  Fontana  (SMH),  Arno  Roberto  Costanzi  (SMAPA),
Nelson Carlos  Sartori  (SMU),  Leonerio  de  Castilhos  (SAMAE),  Adivandro  Rech (SEPLAN),
Nerio Jorge Susin (SEMMA), Andressa Pianegonda (SEMMA), Antônio Finkler (SMGF), Alfonso
Willenbring Júnior (SMTTM) e Sabrina Crivelaro Becker (SMOSP). Contou com a presença do
Arq. Tarciso Viero (SEPLAN), Arq. Morgana Geraldo (SEPLAN),  Arq. César  Golin (SEPLAN),
Arq. Paulo De Mori (SMU) e Irajá Fonseca (SEPLAN).
PAUTA:
1-AVISO DA PRESIDÊNCIA-Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: agradece a
presença de todos nesta reunião online. 
2-ATA 83/2020: Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. 
3- PROCESSOS:  os processos foram enviados, na íntegra, para todos os conselheiros
por e-mail a 15 dias.  PROCESSO 2020/1508,APENSOS 2020/41346 E 2019/22128.
REQUERENTE: NESTOR JOSÉ ANDREAZZA. ASSUNTO: DESCARACTERIZAÇÃO
VIA CODIFICADA COMO 35 10 05. RELATOR: CIC. REVISOR:SMU. Conselheira da
CIC,  Margarete  Bender,  relata e   Conselheiro  da  SMU,  Nelson  Carlos  Sartori,
revisa.  Conselheira  da  CIC,  Margarete  Bender:  o  processo  foi  encaminhado  por
Nestor José Andreazza e compõe recurso administrativo, que em face da negativa à
solicitação de descaracterização e retirada dos mapas viários oficiais de uma via cujo
traçado atinge em parte a propriedade dos mesmos, conforme processo administrativo
2019/22128.  Primeira  observação,  na  negativa  recebida,  os  requerentes  seguem o
pleito anexando novos documentos e novamente recebem resposta negativa. Ainda no
mesmo processo com referência a recurso, são anexados mais documentos e a partir
de então por um ano, sem solução de continuidade, o processo é emprestado pela
SEPLAN  ao  gabinete  do  Sr.  Prefeito  sem  registro  de  encaminhamento.  Segunda
observação: está apenso o processo 2020/41346, onde o Adv. Francisco Weber da
Rocha, solicita ao secretário de planejamento, reanalise com revisão de parecer. E por
se tratar do mesmo tema foi anexado a este. O processo objeto deste relatório é o
202015087. São três processos mas toda a avaliação segue este. Quanto aos fatos: os
requerentes  são  proprietários  de  gleba  rural,  lotes  rurais  64  e  66  do  Travessão
Thompson Flores. A gleba é produtiva com foco na produção de maçã. Os proprietários
mandaram fazer  levantamento  topográfico  da  gleba  e  foram “surpreendidos  com a
informação da necessidade de regularização em decorrência de previsão de alteração
do imóvel”. Consultando as informações do Sistema GeoCaxias verificaram que sobre
a dita propriedade incide a previsão de um traçado viário identificado como rua 35 10
05 com 20 m de largura. Tal traçado secciona a gleba inviabilizando as atividades com
grande impacto na economia da cidade além de apresentar relevo incompatível. As
imagens atuais de satélite mostram que não existe o traçado e alegam que não há
razão  de  existir.  As  imagens  mostram  arruamento  interno  de  uso  exclusivo  dos
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proprietários.  Existe ligação do loteamento localizado no norte da gleba e aprovado em
2018 uma vez que este loteamento tem ligação para a via principal. Os requerentes
tiveram parecer negativo da SEPLAN, no processo 201922128 sob a alegação que a
via seria oficial e seu traçado constava nos mapas oficiais e que a via estivera aberta
nos anos 55 a 64. A via nunca foi pública e na época citada existia tão somente para
escoamento  da  produção  agrícola  dos  requerentes  e  de  seus  vizinhos.  Informa  a
existência de um contrato particular para construção de uma estrada rural firmado entre
o pai dos requerentes e o então vizinho. Por fatores diversos e pelo falecimento dos
contratantes,  há  anos  tal  estrada  deixou  de  existir.  Apensam  mapa  rodoviário  do
Município de 1974 que contrariamente o afirmado pela SEPLAN, não havia a previsão
de tal via. A Câmara de Vereadores e sua comissão de denominação de vias, constatou
a atual inexistência da via, anexando imagens fotográficas do local. Finaliza os fatos,
solicitando assim a descaracterização da previsão da citada via. Quanto ao direito: o
requerimento  segue  transcrevendo  anexando,  artigo  da  Constituição  Federal,
invocando a intervenção do requerido ao Sr. Prefeito Municipal para recomendar junto
a  SEPLAN  a  descaracterização  da  previsão  da  via  sobre  o  imóvel  particular,
extinguindo e eximindo o imóvel da exigência imposta pela SEPLAN. A observância
desta, contraria o Estatuto da Cidade, em especial o Art. 2º e Art. 39 que pelo princípio
da eficiência, no Art. 34 da Constituição Federal a administração pública deve atuar de
forma  proba  e  eficaz.  Saliento  que  “a  manutenção  das  exigências  formuladas  e
impostas  pela  SEPLAN,  inviabilizarão  a  utilização  da  área  e  seu  empreendimento,
ensejando mais uma demora e mais uma demanda judicial contra o Município o qual
certamente será onerosa para os cofres públicos”. Manifesto que é evidente a ausência
de interesse público  na secção da área eis  que os  imóveis  na região já  possuem
acesso e testada para estrada principal e que ocorre grande prejuízo onerário dada a
inviabilidade  de  continuidade  de  atividade  desenvolvida  com  impacto  negativo  na
arrecadação  de  impostos  e  aumento  do  desemprego  desta  cidade,  ainda  com  a
possibilidade  da  manutenção  da  previsão  acarretaria  indenização  da  área  para
desapropriação e execução da rua, causando prejuízos aos cofres públicos. Por fim
requerem ao Sr Prefeito Municipal que intervenha para recomendar junto a SEPLAN, a
descaracterização  da  rua  conforme  constante  do  processo.  Isto  é  um  resumo  do
processo. Leio a folha 26 que é o contrato particular  para construção de uma estrada
registrado  em cartório.  Observando  a  imagem de  satélite,  vê-se  a  estrada  Marçal
Pisoni, o loteamento Nona Julia, o Travessão Thompson Flores e o Travessão Aliança
e a área do requerente, lotes rurais  63 e 64 e abaixo o lote 62 e vê-se que estrada
objeto, integra o sistema rodoviário do município e gravada com 20m de largura. Nas
imagens atuais esta via não aparece desta maneira. É fácil ver nas imagens constantes
do processo que boa parte da área está ocupada com produção agrícola e que dentro
desta área existe uma série de caminhos. Em imagens mais antigas é possível verificar
a ligação feita entre os lotes 62, na parte sul e dos requerentes. Essa informação é
importante para ter uma ideia da localização na medida que lá no requerimento eles
dizem que não precisa mais ter a rua e que os imóveis tem acesso na estrada principal,
que é  a  localizada a  noroeste  e a  oeste.  Verifiquei  que o  contrato  de abertura  de
estrada particular, não tem data na matrícula, mas no verso onde aparece as taxas tem
data de 1964. Gostaria de antecipar a minha manifestação, que em análise ao material
que compõe o recurso e demais anexos, foi possível verificar uma série de erros que
poderia  ter  sido  evitado  uma economia  processual.  O  processo  de  2019,  foi  dada
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comunicação de despacho e depois de emitida esta comunicação ele continua vivo, ou
seja, continua colocando documentos para reconsideração e no ponto de vista formal
gerando  confusão.  No  primeiro  processo  verifica-se  a  falta  de  clareza  quanto  ao
deferimento ou indeferimento do pedido. O processo de 2019, o requerente recebeu
diversas  comunicações de despacho, mas nenhuma configura a figura de deferimento
ou indeferimento. Elas limitam-se a dar conhecimento ao requerente do parecer da
COPLAN, não figura  qualquer  posição decisória  sobre  o  assunto.  No  requerimento
citam negativa pelo fato do parecer, mas no ponto de vista documental o que se vê é a
expedição  de  comunicação  de  despacho  dando  cópia  do  parecer  produzido.  As
comunicações  de  despacho  limitam-se  a  dar  conhecimento  de  pareceres  sem
expressar  o  seu  acolhimento  pela  autoridade  superior.  Em  momento  algum  a
autoridade superior  acolhe  o  parecer.  Isto  é bastante  negativo  pois os requerentes
aplicam a SEPLAN como se ela fosse a responsável pela tal exigência. Não conta
clareza  nos  despachos  quanto  a  condição  da  via  em tela,  o  que faz  com que os
requerentes interpretassem a existência de tal traçado fosse resultado de previsão ou
projeto. A referência que eles fazem como estrada é sempre na condição de previsão,
em momento algum foi comunicado de caráter oficial de que aquele traçado não é uma
previsão e sim o registro de uma via na condição de estrada municipal em caráter de
registro. Conforme pesquisa efetuada nos arquivos municipais a via integra o sistema
rodoviário municipal e figura no arquivo cartográfico do município o qual serviu de base
para a elaboração do Plano Diretor Municipal de 2007, que foi feito após o Estatuto da
Cidade que exigia que o Plano Diretor atendesse e abrangesse todo o território do
município. É o primeiro momento que junto ao plano diretor do município é vinculado
todo o território, área urbana e rural.  Até então os planos diretores limitavam-se ao
espaço  urbano  dos  municípios.  Por  conta  disso  um dos  primeiros  mecanismos  foi
absorver todos os elementos registrados no âmbito do espaço rural do município. Um
dos primeiros é o mapeamento configurando a figura dos distritos,  as estradas,  as
interdistritais e locais. Houve uma reprodução. Não se trata de previsão, antes sim de
área afetada  ao trânsito  público  que  em algum momento  serviu  e  de  modo a ser
afetada junto aos registros cartográficos como estrada municipal e que acreditamos
alcançar mais de 50 anos, considerando os registros feitos na elaboração de mapas
rodoviários do município.  A eliminação de traçado diferentemente da eliminação de
previsão viária depende de fatores diversos, ou seja, não constitui ato unilateral do
poder  executivo  e  legislativo.  É  flagrante  que  tal  estrada  atualmente  encontra-se
desativada mas tal fato não é imperativo para que sua eliminação do sistema viário
oficial, eis que afetado o seu uso sobre faixas de travessões, as estradas municipais
surgiram ligando comunidades e servindo ao escoamento da produção agrícola. Não
consta do processo qualquer manifestação quanto a possibilidade de sua desafetação,
procedimento  que  envolve  necessariamente ato  legal  específico  e  envolvimento de
terceiros beneficiários em especial  os proprietários das glebas vizinhas atingidas.  A
gleba dos requerentes desde 2007 integra a área urbana do Município atendendo a
diretriz fixada em lei que visa ampliar a área urbana de Caxias do Sul, em tal espaço
geográfico. Portanto nosso parecer é pelo indeferimento do pedido considerando em
especial  a  preservação  do  interesse  público  e  sem prejuízo  a  terceiros  o  que  foi
retificado  no  próprio  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado  agora  em  vigor.
Quando falo em erro processual é que desde o início este tema está sendo tratado por
descaracterização de uma previsão.  Não, este traçado não é a previsão promovida
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pela SEPLAN e que tanto os requerentes se reportam da necessidade da SEPLAN
revisar esta previsão. É um ato que envolve outros elementos, dado ao fato que esta
via figura do sistema como estrada existente. Como depoimento particular, na época
que eu atuava no poder público,  de uma situação em Forqueta  onde uma estrada
antiga  que  constava  do  sistema  rodoviário  municipal  e  uma  certa  altura  ela  foi
retificada. Ela tinha uma curva e a estrada foi feita mais reta e houve a necessidade
naquele momento de desafetar exatamente aquela parte da estrada correspondente a
curva para a partir dali ser eliminada do mapa. Entendo as razões dos proprietários,
mas a condução deve ser feita no sentido de que não é descaracterização enquanto
previsão e necessariamente, envolvendo, se for o caso, todos os atingidos por este
traçado,  em  especial  a  parte  incidente  sobre  a  gleba  ao  sul  que  lá  aparece.
Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori:  o relato da conselheira ficou muito
bom, colocou e viu com cuidado todos os assuntos e sabemos que ela é uma pessoa
de  conhecimento  no  trato  de  assuntos  do  município.  Ela  abrangeu  os  pontos
fundamentais, primeiro que está inserida nos mapas do município e colocando que este
traçado  envolve  áreas  lindeiras.  São  fatores  preponderantes  no  seu  parecer  final.
Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech: lê  a  revisão  feita  pelo
Conselheiro Nelson. Entramos em contato com Sr Francisco Weber da Rocha e ele iria
participar  desta  reunião.  Encaminhamos  o  link  para  participação.  Mas  não  há  na
reunião nenhum representante do processo. Em votação aprovado por unanimidade
dos Conselheiros presentes o relatório e manifestação da Conselheira Margarete
e automaticamente não sendo favorável ao pedido de Nestor José Andreazza de
descaracterização  da  rua  codificada  como  35  10  05.  PROCESSO  2020/13826.
REQUERENTE:  SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  URBANISMO.  ASSUNTO:
DESCARACTERIZAÇÃO  VIA  PÚBLICA.  RELATOR:  SMTTM.  REVISOR:  CREA.
Conselheiro da SMTTM,  Alfonso Willenbring Júnior: tenho o relatório em mãos e
começo a leitura  com a proposição  de descaracterização de parte da Rua Pasqual
Brambilla no trecho entre as Ruas Camilo Marcantônio e a Rua Padre Mauro Pini entre
as quadras 1790 e  865  de iniciativa da Diretoria de Uso e Fiscalização do Solo da
Secretaria Municipal do Urbanismo para abertura de processo a partir  de sugestão da
PGM contida no processo 2016 41343. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e
Mobilidade  Urbana,  conforme  análise  da  situação  proposta  com os  detalhamentos
técnicos, ratifica o parecer da COPLAN, sendo favorável a descaracterização do trecho
sugerido.  Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  o  revisor  foi  a
CREA mas como o relato foi entregue ontem ao Conselheiro Cassina, este não nos foi
enviado, solicito ao Conselheiro Paulo Boff, que está presente se é necessário termos
uma revisão por escrito ou pelo fato de todos os conselheiros terem recebido cópia
integral do processo, se este relatório lido pelo Secretário de Transito seria suficiente
para  que  colocássemos  em  votação.  Conselheiro  do  CREA,  Paulo  Boff, o
Conselheiro Cassina me informou que não poderia participar da reunião por motivos
particulares, mas em função do relatório apresentado pelo Conselheiro Afonso entendo
que pode ir a votação pois está muito bem fundamentado e não seria necessário uma
nova data para revisão. Concordo com o parecer apresentado.  Arq. Paulo De Mori,
SMU: a questão da ligação que motivou toda esta situação consolidada in loco desde
antes de 79, que seria uma escada e que incide sobre os lotes 30 e 29. Se constatou
esta situação consolidada e fizemos este encaminhamento.  Presidente Conselheiro
da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  em  votação  aprovado  por  unanimidade  dos
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conselheiros  presentes  ser  favorável  a  descaracterização  do  trecho  da  Rua
Pasqual Brambila no trecho entre as Ruas Camilo Marcantônio e a Rua padre
Mauro Pini entre as quadras 1790 e  865.  PROCESSO 2020/22494.  REQUERENTE:
CÂMARA  DA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO.  ASSUNTO:  DESCARACTERIZAÇÃO  VIA
PÚBLICA. RELATOR: SEAAQ. REVISOR: PGM.  Presidente Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro Rech: a SEAAQ, relatora Orildes Três não está presente à reunião então
faço a leitura do relato. O pedido é da Câmara da Indústria e Comércio de Caxias do
Sul, CIC e tem como objeto a descaracterização de trecho da Rua Antônio El Andari
que liga a Rua Manoel de Almeida que passa por sua propriedade já que a rua nunca
existiu no local, de forma que a solicitação se dá para fins de processo de retificação
administrativa  em andamento.  Leitura  do  parecer  da  COPLAN,“  o  presente  expediente

requer parecer  quanto a existência de via pública  especificamente  sobre o trecho da Rua  Antônios

Nakhoul El Andari, na ligação com a Rua Manuel Almeida sobre o lote  03 da quadra  1920. Conforme

demonstrado junto ao processo,  especialmente junto às  folhas 15 e 16 de referido trecho viário está

lançado na base cartográfica do Município sem a demonstração de sua origem junto ao sistema viário

municipal. Ainda,  conforme apontamentos junto a este,  o citado trecho da Rua Antônios Nakhoul El

Andari em nenhum momento esteve aberto ao público. Também recentemente quando da vigência da Lei

Complementar nº 589, de 19 de novembro de 2019, que instituiu o Plano Diretor de desenvolvimento

Integrado-PDDI, a diretriz de prolongamento da Rua Antônios Nakhoul El Andari até a Rua Italo Vitor

Bersani  foi  suprimida.  Nesta  condição  estabelecida  opinamos  pela  supressão  do  trecho  como  parte

integrante do sistema viário municipal e pelo lançamento da diretriz/previsão viária de prolongamento da

Rua Antônios  Nakhoul  El  Andari  até  a  Rua  Italo  Vitor  Bersani,  oportunizando  a  garantia  de  futura

qualificação da mobilidade da região....”.  Em resumo o parecer da SEPLAN foi favorável a
descaracterização do trecho da rua e pelo lançamento da diretriz/previsão viária de
prolongamento da Rua Antônios Nakhoul El Andari até a Rua Italo Vitor Bersani. Este
processo,  a  revisão seria  feita  pela  PGM, mas também não temos a presença  do
procurador  e  nem  de  sua  suplente.  Tendo  em  vista,  novamente  que  todos  nós
recebemos  o  processo  na  íntegra  por  e-mail,  pergunto  se  há  necessidade  de
aguardarmos a presença da PGM como revisora ou se é possível  dar  andamento.
Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori: ficou claro o relato e com a leitura do
parecer da SEPLAN, não há dúvidas quanto a origem desta via. No meu entendimento
deve se proseguir.  Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech como há
entendimento dos conselheiros que é possível dar prosseguimento, vamos a análise.
Conselheira  da  CIC,  Margarte  Tomazzini  Bender: analisando  o  sistema  viário
municipal não se encontra esta rua sobre o mapa municipal, tão pouco como previsão.
No  processo  de  retificação  administrativa  da  área  de  propriedade  da  Câmara  de
Indústria  e  Comércio  apareceu esta  via  como previsão ou  como lançamento  viário
propriamente dito. Aparentemente é uma questão de desenho porque o próprio PDDI
não contemplava esta característica. Para complementar, a CIC abriu um processo de
retificação  administrativa  quando  se  deparou  com  esta  condição.  Em  momentos
anteriores, na discussão do PDDI, já foi objeto de discussão a perspectiva da ligação e
não  tinha  nenhum resquício  em relação  a  isto.  Para  a  CIC  isto  passou  a  ser  um
problema,  na  medida  em  que  não  consegue  concluir  o  processo  de  retificação
administrativa enquanto esta questão não ficar definida. O trecho desta previsão já foi
objeto  de  análise  no  PDDI  e  consta  registro  dando  conta  da  inviabilidade  da
implantação desta rua pelo fato de atingir as benfeitorias já existentes ao norte e pela
característica topográfica na porção oeste com o Mato Sartori. Naquele momento, e
isto consta em ata, ficou definido pela sua descaracterização.  Arq. Tarciso Viero: a
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posição da COPLAN é de descaracterização do segmento que é gravado como via
oficial, pelos motivos já constantes do processo e elencados, não se demonstrou a sua
origem e tão pouco o uso público em algum momento da história. Nosso parecer foi
nessa linha, pela remoção da base cartográfica, contudo nossa proposição é o resgate
da  diretriz  que  existia  no  PDM de  2007  pela  previsão  de  prolongamento  da  Rua
Antônios  Nakhoul  El  Andari  até  a  Rua  Vitor  Bersani,  uma  diretriz  que  seria  uma
previsão  para  num  momento  no  futuro  poder  implantar.  Esta  diretriz  não  atinge
nenhuma benfeitoria,  é a margem do terreno da CIC, não compromete em nada o
processo  de  retificação  administrativa  do imóvel,  pois  é  uma previsão,  contudo  no
futuro  se  o  município  resolver  implantar  esta  importante  ligação  ele  vai  fazer  as
indenizações cabíveis, proceder os atos legais e vai viabilizar uma ligação importante
num trecho que hoje se dá conexão visto toda a problemática da população do Primeiro
de Maio que tem equipamentos importantes que demandam mobilidade não só da CIC
como  o  Mato  Sartori  e  estes  bairros  do  entorno  densamente  povoados.  Nossa
proposição constante no processo é pela remoção do gravame de via oficial, mas pela
retomada  da  diretriz  viária  deste  segmento  como  previsão. Conselheira  da  CIC,
Margarte  Tomazzini  Bender: entendi  a  colocação,  mas  durante  a  avaliação  e
discussão da reformulação do Plano Diretor Municipal esta diretriz foi considerada por
este  conselho  como  sendo  excluída.  Os  anexos  que  foram encaminhados  para  a
Câmara e aprovados não contém esta diretriz. Presidente Conselheiro da SEPLAN,
Adivandro  Rech:  o  Art.  103  do  PDDI,  justamente  diz  que  podemos  ter  este
procedimento e que há esta possibilidade. Conselheira da CIC, Margarte Tomazzini
Bender:  o Art. 103 é claro, mas faz referência as diretrizes constantes dos anexos e
essa diretriz não está neles. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech:
há possibilidade de inclusões também. A leitura foi feita de forma literal e não no todo,
este  artigo  permite  a  inclusão  de  novas  vias  e  novas  diretrizes.  Se  isso  não  for
possível, inviabiliza todo o sistema de não podermos incluir mais nenhuma via. Agora a
ideia  é  colocar  em  discussão  o  assunto  com  os  colegas. Conselheira  da  CIC,
Margarte Tomazzini Bender: me preocupa o fato de que temos uma base viária que
está legalmente instituída e o Art.103 faz referência as diretrizes existentes, que elas
poderão ser alteradas, incluídas imaginando um atendimento daquelas diretrizes que
estão ali expressas, mas não é o caso presente que foi excluída na revisão do Plano
Diretor Municipal que resultou no PDDI. A menos de um ano houve uma discussão a
cerca disso e essa alteração agora é proposta, exatamente contrário aquilo que houve
naquele momento a discussão. Se a interpretação é de que é possível incluir qualquer
diretriz,  então fere-se ali  o princípio de uma base cartográfica segura, pois daqui a
pouco  podem  surgir  diretrizes  em  outros  locais.  O  objeto  deste  artigo  reporta  as
diretrizes existentes. A via diretriz ligando A Vitor Bersani com a  Rua Antônio Nakhoul
El Andari,  não é via, então não há como se incluir novas diretrizes em contraponto
aquilo  que  lá  na  sua  gênese  não  fazia  referência.  Presidente  Conselheiro  da
SEPLAN, Adivandro Rech:  não é  o entendimento que se está  seguindo a muitos
anos. Conselheira da CIC, Margarte Tomazzini Bender: este artigo é bem atual, não
é  de  muitos  anos. Presidente  Conselheiro  da  SEPLAN,  Adivandro  Rech:  a
legislação  prevê  esta  possibilidade.  Conselheira  da  CIC,  Margarte  Tomazzini
Bender: não é impossível incluir uma nova diretriz no sistema viário municipal, mas
isso depende de lei  neste  caso. Presidente Conselheiro da SEPLAN,  Adivandro
Rech: mas é justamente isso foi encaminhado ao CONSEPLAN e após a Câmara de
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Vereadores. Teríamos problemas com o sistema viário de novos parcelamentos que
devem ser incluídos na base cartográfica. Conselheira da CIC, Margarte Tomazzini
Bender: os  parcelamentos  novos  possuem lei  específica  para  isso.  Na  revisão  do
PDM,  essa  diretriz  viária  deixou  de  existir  e  foi  enviado  para  a  Câmara  com
justificativas  para  isso  e  agora  volta  com  justificativas  ao  contrário.  Presidente
Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: o que está colocando é a interpretação
para o Art. 103, se o Conselho achar que o Art. 103 deve passar por uma análise da
PGM antes de darmos andamento a votação, o Conselho é soberano neste ponto. Eu
particularmente não tenho nenhuma dúvida, mas se o Conselho entender que seria
importante  ter  um  aconselhamento  jurídico  neste  caso,  não  vejo  problema.
Conselheira  da  CIC,  Margarte  Tomazzini  Bender: me manifesto  contrário  pois  o
processo trata de uma descaracterização de via existente e ele deriva para um projeto
de diretriz viária que não foi objeto do pedido.  Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer:
seria  o  caso da CIC pedir  vistas a  este  processo.  Conselheira  da CIC,  Margarte
Tomazzini  Bender:  acolho  a  sugestão   do  Conselheiro  Olivir,  pedindo  Vistas  ao
processo. Presidente Conselheiro da SEPLAN, Adivandro Rech: conforme o pedido
de vistas ao processo pela CIC, este será dado continuidade na próxima reunião
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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