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                                                     ATA N° 52 /2015
Aos oito  dias  do  mês  de  junho  de  2015  às  dezessete  horas,  no  Salão  Nobre  do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 42, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Oliver Viezzer, (CIC), Jussara Roncatto (UAB), Rafael Rihl Tregansin (SINDUSCON),
Alexandre  Susin  (SINDUSCON),  Pablo  Uez  (SEAAQ),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),
Sislaine Rossa Simonetto(OAB), Nelson Minetto (CDL), João Alberto Marchioro (CAU),
Paulo Roberto Viegas (SMH), José Taiarol (SMAPA), Fabio Scopel Vanin (SMU), Èdio
Eloi Frizzo (SAMAE),  Sandra M E de Brum (SEPLAN), Larissa Raimundi (PGM), Paulo
Roberto Dahmer (SRM),  Adair José Bianchi, (SMTTM),  Érico Borges Machado (SMC),
Maria Helena Madalosso (SEMYUR) e Adiló Angelo Didomenico(SMOSP) Contou com
a presença de Moacir Antônio Sachett,  Daniel  Faller, Vivaldo Mari,  Reni  Luis Vidor,
Jairo S Duarte, Marlene Iscariote Comi, Jéssica Iscariote Vidor, Sônia Beatriz Lopes,
Moacir A Casagrande e Paula Anacleto.
PAUTA: O  Vice Presidente Paulo Roberto Dahmer, agradece a presença de todos,
informando  que  o  presidente  Prof.  Pedone  não  pôde  comparecer  a  sessão,1-
INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  O Conselheiro  da  UCS Pedone justificou sua
ausência e vamos ter uma inversão da ordem dos processos.2-  ATA Nº 51/2015 foi
aprovada   por  unanimidade,  dos  conselheiros  presentes.  3-PROCESSOS:
PROCESSO  Nº:2014/52813 REQUERENTE:  VILMAR  JOSÉ  MARI.  ASSUNTO:
PARECER- DESCARACTERIZAÇÃO DE VIA -BELA VISTA. O Conselheiro da SMH,
Paulo Viegas, relatou o processo  na ausência do Conselheiro da SMU. A Conselheira
da OAB Sislaine R Simonetto  revisou. O Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico
Nº:2014/52813  coloca  que   o  novo  traçado  é  mais  viável  do  que  este,  até  pela
topografia  e  a  vegetação  ali  é  só  eucaliptos.  Além  do  grande  número  de
desapropriação no local a topografia não favorece.  O Sr Reni Vidor  coloca que  o
novo acesso é bem melhor do que este. A abertura desta via teria a frente na quadra e
das casas. O Sr Vivaldo Mari diz que a via  está para ser aberta a 10 anos e agora
conseguimos. È a melhor saída pois tem continuidade. A Conselheira da SEPLAN,
Sandra M E de Brum, coloca que  a área da previsão de via já está desapropriada. O
Conselheiro da SMTTM, Adair Bianchi,  coloca que  este processo não é de meu
conhecimento  e  como  representante  dos  transportes  temos  que  ter  cuidado  pois
mesmo abrindo a via nova teríamos uma rua a cada duas quadras. A Rua Conde D'Eu
fica à esquerda e  e  gostaria que o processo viesse a Secretaria dos Transportes para
verificar  com  mais  detalhes.  Estou  fazendo  um  pedido  de  Vistas  ao  processo.  O
processo Nº:2014/52813  será  encaminhado a  Secretaria  Municipal  de  Trânsito
Transporte e Mobilidade para Vistas.  PROCESSONº:2011035220 REQUERENTE :
DANIEL  FALLER  ASSUNTO:   PARECER-   PROJETO  DA  CGH  BERTUSSI.  O
Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, relatou o processo e o Conselheiro Paulo
R Dahmer, da SRM, revisou.  O Sr  Daniel Faller coloca que neste processo existem
documentos de 2008, o qual integra o processo de licenciamento do empreendimento
junto  a  FEPAN que é  necessário  ao  processo de  licenciamento  no  ponto  de vista
estadual. Quando se faz um processo destes, precisamos solicitar ao Município uma
certidão de que aquele empreendimento está de acordo com o Planejamento do Uso e

 1-

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46



                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
                                            CONSELHO MUNICIPAL      DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    
TERRITORIAL           
                                                                                                                                                                 Ata 52/2014
Ocupação do Solo. Neste caso específico, em razão das especificidades que constam
daquela área, por ser zona de interesse turístico e também por ser de proteção do
patrimônio natural já previsto no Plano Diretor do Município de Caxias do Sul. A época,
o Município se manifestou colocando estas restrições ao empreendimento mas não
colocando óbices a sua construção. Isto gerou a emissão da licença ambiental prévia
com a condicionante de que o Município de Caxias do Sul se manifestasse de maneira
objetiva  de  que  o  empreendimento  possa  ser  implantado,  desde  que  respeite
determinadas condicionantes. Estas foram tratadas no pedido de licença ambiental de
instalação, que está parado na FEPAN desde 2009. Se fizer uma leitura do processo
verá que 70% dele  está  tratando de algo  que não compete ao Município  que é a
Outorga  do  Uso  da  Água.  A  preocupação  já  foi  apontada  pela  Secretaria  de
Planejamento e pelo SAMAE que era a questão do uso múltiplo das águas e o Código
das Águas de 1934   estabelece que a prioridade de Uso da Água é para o Consumo
Humano  e dessedentação de animais sobre todo e quaisquer uso de água.  Neste
caso, como o uso é industrial mas não consuntível, você não consome a água. Foi
realizado uma articulação junto ao SAMAE, para comprovar tecnicamente de que a
captação de água do SAMAE não tenha uma interferência direta sobre a CGH Bertussi,
muito menos por estar localizada  a jusante da Bacia de Captação do Arroio da Mulada
tenha  uma  interferência  com  esta  captação.  No  entanto,  a  gente  entende  a
necessidade do Município de se resguardar deste recurso hídrico que  até onde nos
apresentou,  em conversa com o Presidente do SAMAE,  a importância  desta  bacia
considerando uma demanda futura de abastecimento de água para o Município. Dentro
disto temos o entendimento que esta questão não compete ao Município, tanto que
este  processo  ficou  mais  para  análise  do  SAMAE  do  que  as  secretarias  que
entendíamos que deveriam ter um parecer como a Secretaria de Planejamento, do
Meio  Ambiente  e  do  Turismo.  Dentro  do  processo,  que  foi  encaminhado  aqui  na
Prefeitura,  quanto  a  FEPAN  para  compor  o  Licenciamento,  foram  contempladas
medidas compensatórias e mitigatórias  pelos impactos causados pela implantação do
empreendimento,  bem como foram previstas ações de turismo e a manutenção do
valor  paisagístico da Cascata da Mulada que incorpora o Patrimônio do Município.
Diante  disso peço aos senhores que analisem o processo e deem  encaminhamento
para podermos dar um ponto final junto a Prefeitura de Caxias do Sul e possamos dar
continuidade  ao  processo  de  Licenciamento  Ambiental  para  instalação  do
empreendimento, uma vez que a FEPAN já analisou , é favorável a esta implantação,
já  emitiu a licença prévia e colocou como condicionantes as mesmas que o Município
nos coloca. Nós, como empreendedores, temos a obrigação e interesse em respeitar,
na própria valorização do potencial turístico da região, criando um empreendimento que
seja amigável ao meio ambiente. Nós como empreendedores, temos a experiência de
inúmeras usinas hidrelétricas no Brasil, das mais diversas formas. Entendemos que a
implantação  da  CGH  Bertussi  não  trará  prejuízo  ao  Distrito  de  Criúva  e  nem  ao
patrimônio paisagístico e sim que ela pode ser usada como um modelo de convivência
entre aquilo  que é produtivo e aquilo  que é patrimônio natural.  É uma geração de
energia limpa, de baixo impacto ambiental. O barramento que será  construído é de
derivação  com  2  metros  de  altura.  Não  vai  existir  alagamento  de  grandes  áreas,
apenas derivação da água para que elas passem nas turbinas. Vai ser mantida uma
vazão ecológica no desvio da água da cascata, mantendo o seu valor paisagístico,
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inclusive  apresentamos  um  estudo  da  beleza  cênica  da  cascata,  com  registro
fotográfico e com a medição de vazão no período de um ano. Fotografamos e fizemos
um  controle  durante  um  ano.  Mostramos  que  a  vazão  remanescente  da  cascata
garantiria o valor paisagístico da mesma sem qualquer prejuízo ambiental e da beleza
cênica.  O  Conselheiro  do  SAMAE  Edio  Eloi  Frizzo, coloca   que  este  processo
passou pelo SAMAE e  inclusive há um paralelo que a procuradoria recomendou o
arquivamento e que a gente se a tesse  neste pois trazia todas as considerações. Na
realidade,  quero  que  os  Conselheiros  entendam e  agregaria  uma  questão  que  o
Engenheiro não colocou, que a partir de 2007, o Arroio Mulada passou a ser área de
proteção de bacia no Município. Além dos Faxinal, Marrecas e outros que já tinham,
foram incorporados o Piaí, o Mulada e o Sepultura. São  reservas hídricas e a partir de
2010, com a legislação de proteção aos Mananciais, o SAMAE requereu junto ao DRH
a questão da reserva hídrica para abastecimento humano. A questão de 2 anos atrás
foi  entregue  a  obra  do  Marrecas  com  uma  previsão  de  abastecimento  de  um
crescimento  de  população  de  250  mil  habitantes,  pelos  próximos  15  anos.
Teoricamente temos pela frente 12 ou 13 anos sem se esgotar a reserva hídrica do
Marrecas. Isto nos dá uma folga, pois a próxima que vamos explorar será a do Piaí e
que também é uma reserva aproximada de volume a do Marrecas e Faxinal.  São
parecidas e provavelmente, com um crescimento de mais 250 mil habitantes, teremos
uma folga de 30 anos até chegarmos na Mulada, depois no Sepultura e depois no
Lageado  Grande.  Então  quando  compreendemos isto  e  que  a  futura  represa  está
colocada  a  montante  da   represa  que  será  utilizada  para  exploração  de  energia
elétrica, se entendeu e se estabeleceu uma recomendação de 25 anos. Que fosse
preservada a ideia de que a exploração da hidrelétrica se desse num prazo máximo
de  25 anos, com possibilidade de que no tempo que estiver lá, avaliar se deixa ou não
continuar a ser explorada para eletricidade. Fizemos várias reuniões com o Sr Adelar
Bertussi, que é o proprietário da área que  na verdade está escriturada em nome de
uma filha dele. Num primeiro momento  pensamos em exigir a doação da área onde vai
ser  instalada  a  represa  para  o  SAMAE.  Hoje  as  área  lá,  ainda  são  baratas  em
comparação com as do Marrecas.  O SAMAE poderia desapropriar estas área para
fazer uma reserva hídrica futura mas se optou em se colocar a questão dos  25 anos
pois  já  foi  feita  a  solicitação  da  renovação  das  reservas  hídricas.  Vamos
permanentemente fazer estas renovações junto ao DRH. Acho que por conta de estar
tramitando a possibilidade de toda a delegação de licenciamento vir  para Caxias até
agosto, provavelmente quem vai cuidar desse licenciamento  seja a Secretaria do Meio
Ambiente. Vi que eles preservaram a cascata  e se não fosse o Mulada ser reserva
hídrica para abastecimento humano seria uma simples certidão do Município dizendo
as condicionantes que tem lá e provavelmente  já estaria construída. Mas como este é
um assunto novo,  tivemos que estudar. Nosso parecer foi  de não colocar óbices a
implantação mesmo porque interessa para Criúva, o prefeito mesmo se manifestou
favorável pois, mesmo pequena, é recurso que vem para o Município e de fato não
implica  em  nenhum  problema  ambiental  e  nem  futuro  de  abastecimento.  Então  o
SAMAE não tem óbice para a construção da represa.  Acho que agora é só ver  a
questão burocrática de como se dá esta certidão. O projeto já está completo com as
diretrizes estabelecidas para execução da obra. Na verdade é onde já existe a atual
represa,  só  vai  ser  aumentada  um pouco  o  barramento  e  vai  ser  explorado  uma
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represa de 2 ou 3 metros.   O Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico coloca que
a questão de 25 anos é importante  pois no  do Marrecas, o pessoal que  tinha a
hidrelétrica a jusante criou um lobe. Nos períodos de seca reduz muito o volume de
água no período prolongado de água, a captação do SAMAE e mais o que se usa na
hidrelétrica acaba se tornando pouca. Acho muito prudente esta reserva de 25 anos
para  evitar  conflito  futuro.  Seguramente  tem  um  bom  espaço  que  compensa  o
investimento  e  o  seu  retorno.  Também está  bem claro  pelo  parecer  do  SAMAE a
reserva dos 2 metros cúbicos  por segundo.  O Conselheiro do SAMAE Edio Eloi
Frizzo, coloca que  mesmo que exista as CGH para baixo, se o SAMAE começa a reter
2 m³/ seg em cima, significa eventualmente que não vai descer água para baixo. Este
conflito queremos evitar. Se o SAMAE reter para cima esta água para abastecimento
humano  não  vai  prejudicar  lá  embaixo.  Não  queremos  que  se  alegue  direitos  a
exploração futura além dos 25 anos. O Sr. Daniel Faller coloca que a produção de
energia será para abastecimento de uma cidade de 18 a 20 mil habitantes. Quando
apresentamos  o estudo hidrológico, considerando a captação de água do SAMAE,
este  estudo  já  considera  esses  momentos  de  baixa  vazão  e  invariavelmente   a
hidrelétrica é obrigada a parar. Existe um limite para o equipamento ter de flexibilidade
operacional e neste momento ela para. Nosso estudo energético calcula a quantidade
de  energia  produzida.  Quando  a  CGH Bertussi  for  solicitar  na  Secretaria  de  Meio
Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, a outorga de uso do curso hídrico ou a
reserva de disponibilidade de recurso hídrico por uma questão de prioridade para o
abastecimento humano vai estar lá se posso utilizar a água. Neste caso, de uso não
consuntível,  mas estará que existe uma preferência de utilização para o SAMAE.  O
Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico, coloca que  tem que ficar bem claro para
daqui a 25 anos não alegarem direitos. Vimos problema a pouco no barramento da
água no Marrecas pelo fato de uma hidrelétrica estar ali.  A Conselheira da SEPLAN
Sandra  M E de  Brum   coloca  que acompanhamos este  projeto  desde  2008.  Foi
discutido no grupo de trabalho e com várias secretarias. Somos favoráveis.  Que a
empresa  apresente  o  projeto  bem detalhado  com o  que  vai  ser  preservado  neste
estudo  e  que  também  que  é  uma  sugestão  da  SEMMA,  que  tenha  uma  medida
compensatória  na  questão  do  turismo  ecológico.  Terá  que  ter  audiência  pública  e
também  a ouvida dos moradores, aí é que seria ouvida a Secretaria do Turismo.  O
Vice-Presidente Paulo Roberto Dahmer, coloca que  estamos votando a indicação da
COPLAN e salientar que a empresa deverá observar as diretrizes do SAMAE e da
SEMMA elencadas.  O Conselheiro do SAMAE Edio Eloi Frizzo coloca que antes de
emitir  a certidão, deverá ter um termo de ajustamento,  onde fique bem claro estas
questões.  O  Vice-Presidente  Paulo  Roberto  Dahmer,  coloca  em votação  e  foi
aprovado  por  unanimidade  dos  Conselheiros  presentes  AUTORIZAR   À
IMPLANTAÇÃO  DA  REQUERIDA  CGH  BERTUSSI  NO  LOCAL  INDICADO,
condicionado à apresentação do projeto detalhado e completo para aprovação
junto ao Município de garantia da preservação do valor paisagístico da Cascata
da Mulada, visando à preservação dos interesses turísticos no local conforme
disposto  na  LP  nº  290/2010-FEPAM,  mediante  assinatura  de  termo  de
ajustamento, a ser elaborado pela  Procuradoria  Geral do Município-PGM o qual
disporá  as  ações  compensatórias  decorrentes  da  implantação   do  referido
empreendimento,  que   devem  ser  viabilizadas  no  território  do  Município,  no
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âmbito do turismo ecológico. O referido projeto deverá seguir as diretrizes do
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE e  da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente-SEMMA. ASSUNTOS GERAIS:  O Conselheiro da SMOSP, Adiló
Didomenico, pergunta  pelo  processo da captação de água.  Será  verificado seu
andamento para retornar ao Conselho.  A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de
Brum   coloca  que   queremos  apresentar  ao  Conselho  o  Plano  Diretor  de
Desenvolvimento do Distrito de Vila Cristina. Precisamos de uma reunião específica
para isto pois é muito amplo. Estamos a um ano desenvolvendo, tivemos audiência
pública com a comunidade que está trabalhando, através de uma comissão, junto a
COPLAN  em reuniões periódicas. Será feito uma sessão extraordinária específica
para  atender  este  assunto.  Também temos   processos   de  anexação  para  o
perímetro urbano. Entendemos que eles possuem algumas características de não estar
de acordo com a Lei e com o Decreto e não somos favoráveis. Queremos colocar o
assunto para o Conselho entender o que está acontecendo com este assunto e talvez
formular  diretrizes  para  estas  solicitações.  O Conselheiro  do  CAU,  João  Alberto
Marchioro, lê um trecho da  coluna da Marta Medeiros do Jornal Zero Hora, do dia 07
de junho de 2015, domingo que é relevante e aconselha aos Conselheiros a ler.  “Recebi
um  e-mail  da  prefeitura  avisando  que  de  agora  até  abril  de  2016  haverá  a  construção  de  uma
superciclovia  cortando  toda  a  área  central  da  cidade.  Eles  dizem que durante  a  primeira  fase  dos
trabalhos serei avisada sobre quais ruas devo evitar nas horas de pico e também serei comunicada
quando houver algum desvio. Disseram também que o transporte público não será afetado, mas poderá
eventualmente acontecer algum atraso nos horários previstos de chegada dos ônibus nas estações. Por
fim, divulgaram um site onde encontro uma animação em 3D reproduzindo todo o trajeto da ciclovia,
incluindo os cruzamentos e a sinalização, assim como as datas de início e conclusão de cada trecho e
horários  de  atendimento  por  telefone  para  esclarecimento  de  dúvidas.  O e-mail  é  da  prefeitura  de
Londres....” O texto é maravilhoso pelo assunto estar bem atual na cidade.
ENCERRAMENTO Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  vice  Presidente  Paulo  Roberto
Dahmer 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  Vice-
Presidente Paulo Roberto Dahmer.
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