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                                                     ATA N° 50 /2015
Aos dezesseis  dias  do mês de março de 2015 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 40, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir  Viezzer,  (CIC),  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone  (UCS),  Sislaine  Rossa
Simonetto(OAB), Nadia Tannous ( CREA), Nadia Zampieri Trentin (CREA), Rui Cassina
(CDL),  Pedro de Alcântara Bittencourt César (OBSERVATUR), João Alberto Marchioro
(CAU), Paulo Roberto Viegas (SMH), José Taiarol (SMAPA), Carlos Eduardo Stédile
(SMU), Juarez Biasio ( SAMAE),  Sandra M E de Brum (SEPLAN), Larissa Raimundi
(PGM), Gilmar Santa Catharina (SMGF),  Paulo R Dahmer ( SRM), Adair José Bianchi,
(SMTTM), Rubia Ana Mossi Frizzo (SMC), Érico Borges Machado (SMC), Adriana de
Lucena Francisco (SEMTUR)  e  Greicy Baldin  de Oliveira  (SMOSP).Contou com a
presença de  Eng Gerson Vargas (SEPLAN/COPLAN), Eng Sabrina Crivelaro Becker
(SMOSP) Vereadora Denise Pessoa e Ivan João Bisol.       
PAUTA: O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, agradece a presença de
todos.1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  Agradece  a  Agradece  a  presença  da
Vereadora Denise Pessoa. Comunicar a substituição dos Conselheiros do  CDL, Rui
Cassina e Nelson Minetto.  2-  ATA Nº 49/2014 foi aprovada  por unanimidade, dos
conselheiros presentes. 3-PROCESSOS:  28/2015- Número 15/2011.  Câmara de
Vereadores  de  Caxias  do  Sul.  Projeto  LC  2/2011.  Relator:  CREA     Revisor
SAMAE. A Conselheira do CREA Nadia Zampieri  Trentin  relato o processo e  o
Conselheiro  do  SAMAE  Juarez  Biasio,  revisa. A  Vereadora  Denise  Pessoa
agradece  a  oportunidade  de  vir  a  este  Conselho  falar  sobre  o  projeto que  está
transitando  desde  2011.  Já  conversamos  com  vários  técnicos  da  Secretaria  do
Planejamento,  da  COPLAN e da Secretaria  de  Obras,  mas  estamos  dispostos a
conversar mais, pois se entende que tem que funcionar mais esse projeto.  Eu sou
moradora do Bairro São José, uma região tipicamente com problemas de alagamento,
então  conversando  com  o  Secretário  de  Obras  e  com  a  população  em  geral,  se
entende que Caxias do Sul precisa pensar em recolher as águas da chuva. Em função
do grande crescimento da construção civil, das áreas impermeáveis, que precisam ser
armazenadas,  porque quando agente  aumenta  a  vazão,  melhora o  escoamento  e
agente acaba empurrando  para outras regiões. Caxias está crescendo muito e  não
conseguimos administrar as águas fluviais de forma adequada para que não ocorra
alagamentos.  Nesse sentido,  propus esse projeto, ainda em 2011. Conversando e
recebendo as sugestões da Coplan, na Secretaria do Planejamento.  Entendemos a
mudança da fórmula de cálculo,  adequando a mesma com o que é feita hoje no “Minha
Casa Minha Vida-  Caxias  Minha Casa”.   É  o  mesmo calculo  e a  mesma fórmula.
Conversando  com  na  Secretaria  de  Obras,  com  o  secretário  Odiló  e  com  os
engenheiros, eles também fizeram sugestões. Inclusive isto não compete a Câmara de
Vereadores,  não podemos legislar. Não posso dizer o que o Samae ou a Secretaria de
Obras vai fazer. Não posso dar responsabilidade para as secretarias, isso depois a
Prefeitura tem como regulamentar através de decreto. Não tenho essa competência,
senão vou cair na inconstitucionalidade do projeto. Nesse sentido várias sugestões da
secretaria de obras, eu inclusive falei para o Secretário e para os engenheiros que eu
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não tinha como avançar tanto nas especificações que eram sugeridas na Secretaria de
Obras. Eles sugeriam nas edificações novas a metragem de 70 m², eu achei que era
demais, pegaria muito da cidade e eu fiquei com receio desse valor, então eu fui a 150
m², claro depois no futuro, agente pode pensar em reduzir, recuar. O Vereador Flávio
Cassina sugere 100 m², ele reduz. Essa é uma diferença dos nossos projetos. Tem
algumas sugestões do Sinduscon que agente pode rever ou  acatar. Mas antes de
fazer um novo substitutivo eu optei em escutar a Conseplan porque se não vai fazer
um,  fazer  mais  outro,  ai  acabamos não conseguindo avançar. Então a questão da
metragem acho que todo mundo já compreendeu, porque são várias metragens, não
sei se todo mundo tem o projeto,  pra conseguir acompanhar porque ele foi mudando
no decorrer do tempo. Tem uma observação do Sinduscon que  diz que retiraria, a
questão dos subsídios do plano diretor que hoje o plano diretor apoia, o projeto não
retira, ele não entra em confronto. Em nenhum momento ele vai dizer, que quem não
fizer não vai mais ter um aumento de índice construtivo. Ele não altera. Isso é um
entendimento do Sinduscon. Isso não está regrado no meu projeto de  lei.  Já está
regulamentado, está previsto no PDM. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer diz que
não está sendo executado pois falta regulamentação. A Vereadora Denise Pessoa,
diz: é o executivo que regulamenta, não posso regulamentar qual a forma que vai ser
feito. Tem que ter cuidado, pois enquanto vereadora tenho limitações do projeto dentro
do legislativo. Pode aqui entender que em alguns pontos vão ser responsabilidade do
SAMAE, o mesmo regramento da questão dos índices, como vai ser. Mas isso tem que
ser sugerido na prefeitura, no executivo. Eu não tenho como entrar tão profundamente
no regramento,  só deixar alguns esclarecimentos. Enquanto vereadora e arquiteta,
estou  a disposição e quero escutá-los. Na verdade o projeto é necessário, acho que
Caxias ganha se  conseguir  implantar, mas eu quero fazer um projeto que realmente
seja aplicável, que não gere mais confusão e que  realmente resolva os problemas
existentes. Fico à disposição para sugestões, mas, por favor, tenham consideração
pois o projeto está tramitando desde 2011. Não vamos fazer aniversário de 10 anos do
projeto.   O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,   coloca que temos um
ofício  do  SINDUSCON  indicando,  hoje,   o  Conselheiro  Olivir  Viezzer  como  seu
representante dentro deste assunto,   visto  que os seus Conselheiros não puderam
comparecer por um compromisso com o Governador. Regimentalmente não temos esta
opção mas informalmente o Sr Olivir poderá se manifestar em nome do SINDUSCON.
A  Conselheira  do  CREA  Nadia  Zampieri  Trentin,   coloca que   acha  muito
interessante que o SAMAE seja ouvido, pois   pesquisando sobre o assunto, vi que  em
Guarulhos  colocaram que  o  cuidado  a  se  tomar  é  com a  contaminação  da  água,
resolvemos o problema e criamos outro bem maior. Acho que o SAMAE é uma peça
importante  pra  ser  ouvida.  Inclusive  lá  em  Guarulhos  eles  calculam  o  volume  da
precipitação media mensal.  Acho que é o momento de  debater  aqui  nessa mesa,
talvez leve mais de uma reunião, acho necessário, mesmo que demore um pouco mais
pois é um assunto muito importante. Eu acho necessária a coleta de água da chuva
desde que seja feita de maneira bem prática e que funcione. Ás vezes tem viabilidade
de se instalar, então eu acho que teria que ter um item ali, que se houvesse isso fosse
ouvido um conselho,  alguém para tomar uma decisão.  O Conselheiro do SAMAE
Juarez Biasio, acho interessante até pela experiência que eu tenho de SAMAE. Temos
as regras mas  vou citar um exemplo, “as fossas” nós fizemos todo o tratamento de

 2-

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



                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
                                            CONSELHO MUNICIPAL      DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    
TERRITORIAL           
                                                                                                                                                                 Ata 50/2014
esgoto em Ana Rech,  sabe o que os caras fazem? Eles tem a fossa na bacia de
captação i simplesmente pra não pagar taxa de coleta, eles furam as fossas e largam
direto no pluvial. “As caixas d'água”, quantas pessoas daqui lavam as caixas de água?
Água tratada já é um problema, tem uma regra   que teria que lavar 2 ou 3 vezes por
ano pra deixar a caixa em condições. Quantos fazem isso? Ai você pega uma água  da
chuva, em poucos dias, ela não tem cloro,  ela contamina.  A Conselheira do CREA
Nadia Zampieri Trentin,  coloca que inclusive na pesquisa que fiz, falam de fezes de
passarinho,   que contaminam a água.  O Conselheiro  do SAMAE Juarez  Biasio,
pergunta quem vai garantir que o uso seja adequado? Vou citar um exemplo. Almoço
em um restaurante,  quem garante que essa pessoa não vai usa essa água pra lavar a
louça com esse tipo de água. É uma água contaminada, não é uma água boa. E se o
pessoal ligar o sistema junto, eu já pensei em fazer isso, coloca um registro na saída
da caixa d' água e outro na água que vem da chuva. Acho a lei muito interessante, mas
temos que achar uma maneira de fazer isso com segurança. Por isso eu gostaria que o
processo fosse encaminhado para o SAMAE, para os técnicos do SAMAE, que um
engenheiro químico dê um parecer também.  O Conselheiro do CAU, João Alberto
Marchioro coloca que tudo que tu falaste é função de fiscalização. Não adianta regrar
e  não  ter  fiscalização.  Isso  já  acontece  ate  quando  agente  vai  fazer  um  projeto.
Fiscalizar pra receber, isso é o que mais acontece, principalmente da permeabilidade.
Eu falei na outra reunião, tu faz um cálculo com 4 casas depois da vírgula pra justificar
que conseguiu deixar área permeável e tu vai nos lugares  há  100% impermeabilizado.
Então isso é uma questão de fiscalização, que não elimina essas ideias, ao contrário.
Essas ideias devem ser levadas adiante, primeiro com a responsabilidade social que
cada um de nos deve ter, mas principalmente enquanto não houver essa consciência
deve haver essa fiscalização.  Estamos aprendendo no tapa  a questão das multas dos
automóveis. Mas nessa questão da captação da água, essa ideia eu acho interessante,
acho bacana esse projeto, mas eu alerto: lembro quem trabalhou no Plano Diretor em
2007 como foi batalhado e discutido a questão do artigo 36, letra D. Mesmo que o
Sinduscon diga que uma situação inviabiliza a outra, mesmo que a Sra. Vereadora diga
que não são incompatíveis porque um não elimina o outro. Precisamos saber claro o
que a cidade quer e no meu ponto de vista nesta  oportunidade  não poderia abrir mão
dessa proposta do artigo 36, até porque, se por um lado aparece como um estímulo ao
construtor não pagar a compra de índices, fazendo essa benfeitoria, eu lembro que
essa compra de índices é função de uma retirada de índices que historicamente havia
e  transformou a compra de índice em uma moeda. Hoje a cidade tem uma moeda, que
é vender índice. Eu lembro isso, porque é uma questão de conceito. O índice foi 8, foi
6, 5.. e de 5 passou para 2,4, é  40%, Isso é um princípio Urbanístico, maravilhoso, vai
ter preço para a sociedade mas é uma visão diferente de morar, de querer a cidade, dai
surge o parágrafo único, “se pagar pode”. Acabo com o conceito e com o princípio
Urbanístico,  com  o  bem  entender.  Então,  naquele  momento  eu  dizia:  olha  esse
estímulo é bom, porque por um lado ele pode estar contentando quem constrói, mas
principalmente  ele  adota  um  critério,  uma  proposta  diferenciada.  É  um  início  de
consciência.   Isso nunca foi  implementado e até se tem um conhecimento de que
surgiram um ou dois projetos semelhantes a esse assunto mas na realidade faltou uma
posição do poder executivo no sentido de regrar, dizer  como vai se implantar. Nesse
projeto específico da Vereadora Denise,  primeiro ratifico o que a relatora disse, tudo
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isso é índice da pluviométrica de cada região, o país todo tem índices. Quando agente
vai  dimensionar  uma calha  precisamos saber  qual  é  o  coeficiente  de absorção de
recolhimento de água em função de tempo. Então precisa que a fórmula expresse a
realidade de Caxias.  Não adianta buscar, cópia de uma ideia de outro lugar, ou copiar
em uma latitude igual  pra fazer essa comparação.  O Conselheiro do SAMAE Juarez
Biasio  diz que o SAMAE tem estes dados.  O Conselheiro do CAU, João Alberto
Marchioro Se nós vamos recolher a água dos telhados  é fácil, por gravidade. Quando
chega no solo, se for querer recolher por gravidade a cisterna deve ficar abaixo do solo
e não pode ficar no afastamento frontal, então de repente vamos cair no impasse, na
grande dificuldade que já tem com as  fossas e filtros. Onde não tem o esgoto misto do
SAMAE passando na frente somos obrigados a fazer o recolhimento na fossa e o filtro.
Então isso é uma dificuldade que eu não sei como resolver, mas temos que pensar
nisso, porque se vai criar uma situação que a ideia não seria chegar na garagem em
baixo  e criar  mais  um compartimento.  Nós já  temos agora  o de incêndio  que são
gigantescos, agora vamos ter mas esse, então nós teríamos que achar uma solução
compatível  com  isso.  A  Vereadora  Denise  Pessoa  coloca  que  essa  alteração  é
sugerida pelo próprio Cassina, a minha é só telhados e coberturas. O Conselheiro do
CAU, João Alberto Marchioro,  diz que   não sou contra nem a favor, só levanto a
questão  pra  se  achar  um  caminho  e  resolver  isso.  Trabalho  com  projetos  de
residências e  temos feito captação de águas e o princípio é filtrar  a água que se
recolhe. No sistema de recolhimento antes de acumular na cisterna, se filtra. Isso é
uma orientação dada por vendedores de equipamentos. Na realidade agora precisaria
ter uma fundamentação científica, técnica que falasse de que forma se deva fazer isso.
Então que isso seja,  na realidade transportado pra norma, não citar  a norma, mas
transportar  no  nosso  caso  a  regra  pra  poder  fazer  a  aplicação.  Essa  a  minha
contribuição.  O Conselheiro da CIC Olivir Viezzer  diz que também é nesta linha, a
CIC e neste momento representando  o Sinduscon eu diria que esse projeto vem assim
como o artigo 36 que  veio em boa hora e ele era uma excelente ferramenta que até
agora não foi utilizada.  Ocorre que a dose do remédio deve ser bem dimensionada,
“nem  matar  o  paciente,  e  nem  insuficiente  pra  curar”,  ou  seja,  Caxias  tem  uma
topografia muito acidentada, então se eu for recolher, eu vejo como impossível recolher
a água dos pátios. Eu tenho um condomínio que tem toda a captação da água da
chuva e também água das ruas,  inclusive das ruas internas, ele capta toda essa água.
Mas o bairro inteiro joga água lá dentro e eu não tenho como impedir que essa água
entre. Está me causando problemas pelo volume excessivo de água não tratada. Eu
vejo  isso  como  algo  praticamente  impossível  de  ser  feito.   Tenho  dez  anos  de
experiência  nisso.  O condomínio  se  chama Lá Citadella.  Toda a  água da chuva é
captada  e  utilizada  para  molhar  grama  e  tudo  o  mais.  Vejo  uma  dificuldade  nas
indústrias que  isso deveria ser levado na CIC para que a entidade em si tomasse uma
posição, até que ponto,  isso vai impactar no existente. O novo se faz de acordo com
as regras, tudo se resolve desde que a regra seja uma regra honesta. O que interessa
ser avaliado além da aplicação da dosagem, da  dosimetria, além disso a questão do
existente, qual o impacto que vai trazer isso. Outra coisa, temos a lei de incêndio que
obriga  uma reserva  muito  grande  de água,  então me parece  que  “esta  caindo de
maduro”  que se  recolhesse só a água do telhado, terraços, áreas nobres, protegidas,
seria suficiente pra atender o espírito que a lei se propõem, acho que isso seria bem
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mais  fácil  de  resolver  se  agente  pudesse  colocar  essa  água  dentro  da  caixa  de
incêndio, cada vez que chove ela se renova, teríamos uma dupla função, ela reduz a
necessidade de água tratada, a água do SAMAE, que é uma água potável,  e teria um
beneficio que seria a utilização da água da chuva em uma dupla função. A Vereadora
deve  estar  ao  par  em  2010  ou  2011 teve  uma  audiência  pública  na  Câmara  de
Vereadores  tratando do assunto águas e na  ocasião representando o Conselho do
Plano Diretor  fomos favoráveis a questão das cisternas. A Vereadora Denise Pessoa
diz  que o meu projeto  é  o  substitutivo  dois  e  tem as duas emendas do Vereador
Cassina. São votados separados, mas sem alteração do meu.  Tudo é debatido na
sessão, as duas alterações do Vereador Cassina se forem negados vota o substitutivo
na íntegra. Se for aprovado alguma das alterações do vereador, ai altera o substitutivo.
O Presidente  Carlos Eduardo Mesquita Pedone coloca a questão do beneficio.  A
Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum coloca que quando foram discutidos
os ajustes do Plano Diretor no Conselho as  entidades questionaram sobre o artigo 36
sobre este benefício e o que colocamos foi que,  como estava sendo discutida uma lei
sobre reúso de aproveitamento de águas que primeiro tinha que ser debatido e que
houvesse esta lei para verificar depois se vai se adequar pois o que tem que se ver é
que talvez com esta lei quase todas as obras vão ter que ter os  tanques e  até tenha
que ser revogado este artigo 36 do Plano Diretor. Simplesmente vai ser obrigatório e ai
não vai ter que ter o incentivo. Tem que ter debate.  O Conselheiro do CAU, João
Alberto Marchioro  não é obrigado é uma opção que a parte pode utilizar. No caso
desta proposta da Câmara de Vereadores teremos que cumprir.  O Conselheiro da
SMU,   Carlos  Eduardo Stédile,  coloca  que  a  condição   do  artigo  36  do  PDM é
reaproveitamento de águas pluviais e reúso.  Ele condiciona as duas coisas para que
aconteçam. Por isso não foi  regulamentado até hoje.  Envolve uma questão técnica
muito forte no reúso. Envolve questão sanitária no caso dos prédios residenciais e nas
ocupações industriais, a gente trata das águas pesadas de dureza elevada por isso
nunca  foi  levado  a  regulamentação ainda.  O Conselheiro  do CAU,  João Alberto
Marchioro  pode ser um, pode ser,  os dois ou pode ser um dos.  O Conselheiro da
SMU,  Carlos Eduardo Stédile  O entendimento de quando foi feito é que seriam os
dois. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro diz que é tanto de chuva como
de reúso. Ou este ou os dois. Molhar a grama não é água de reúso? O Conselheiro da
SMU,  Carlos Eduardo Stédile  diz que águas de reúso são aquelas que já tiveram
uma atividade  no  prédio.  Estas  devem ser  tratadas  e  teria  que  se  discutir  qual  a
proporção de índice para cada sistema. O Urbanismo considera que seria necessário
rediscutir toda esta matéria no projeto de lei. Que se discutisse a entrega de potenciais
mediante os sistemas a serem colocados. Precisamos de uma legislação maior que
abranja  estas  coisas  e  discuta.  Não  podemos perder  a  oportunidade  de  discutir  a
regulamentação  do  Art  36  do  PDM.  Se  estamos entrando  dentro  de  uma questão
técnica e falando de água, de reúso e de cisterna é necessário também, discutir  e
agregar isto a discussão. O primeiro parecer  é de nossa secretaria.  Existe Norma
Brasileira a respeito disto.  A Conselheira do CREA Nadia Zampieri Trentin: acho
que precisava um acompanhamento maior antes de tomas uma decisão. A Vereadora
Denise Pessoa  diz que está disposta a ouvir as  sugestões do Conselho. Se vocês
acham que precisam de mais tempo para consultar  os setores ou as entidades seria
bom para poder aprofundar o assunto e vamos receber as sugestões ao que couber ao
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Legislativo. Não adianta regulamentar o que não nos compete. O Conselheiro da SMR
Paulo R Dahmer diz que este projeto é muito importante para a cidade e se tivermos
que fazer mais que uma reunião para sua discussão isto só vai ajudar. Isto envolve
tanto o Meio Ambiente na questão das águas como a situação financeira. O Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone, coloca em votação o encaminhamento de  que o
processo será baixado em diligência para o SAMAE e também encaminhado a
Secretaria da Saúde para parecer técnico. Encaminhar cópia  do substitutivo e
das duas emendas aos Conselheiros.  Este encaminhamento foi  aprovado por
unanimidade dos Conselheiros presentes. 4- ASSUNTOS GERAIS-  O presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone, pergunta pelo andamento dos ajustes do PDM. A
Conselheira Sandra M E de Brum  coloca que estamos fazendo a redação da Lei.
Vamos passar para a PGM para verificar a correção e também estamos conferindo os
mapas de zoneamento  do que já passou no Conselho a Zona de Interesse  Turístico
da 2ª légua que vai ficar gravada como Zona de Interesse Turístico junto com o Vale
Trentino. 
ENCERRAMENTO Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone  agradece  a  presença  de  todos  e  encerra  a  sessão.  E  para
constar eu, Mari Clara Vanoni, lavro a presente ata, que vai ser assinada por mim
e pelo Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone.
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