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                                                     ATA N° 55 /2015
Aos dez dias  dias do mês de agosto de 2015 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº  44 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Oliver  Viezzer,  (CIC),  Margarete  Tomazini  Bender  (CIC),  Rafael  Rihl  Tregansin
(SINDUSCON),  Alexandre  Susin  (SINDUSCON),  Pablo  Uez  (SEAAQ),Ivaldo  trentin
(SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone  (UCS), Sislaine Rossa Simonetto (OAB),
Nadia Zampieri Trentin (CREA), Nelson Minetto (CDL), Pedro de Alcântara Bittencourt
César (OBSERVATUR), João Alberto Marchioro (CAU), José Taiarol (SMAPA),  Fabio
Scopel Vanin (SMU), Juarez  Biasio (SAMAE),  Sandra M E de Brum (SEPLAN), Vitório
Giordano Costa (PGM), Gilmar Santa Catharina(SMGF), Inês Natália Colombo Bartelle
(SRM),  Manoel José Souza Marrachinho (SMTTM),  Érico Borges Machado (SMC),
Adiló Angelo Didomenico (SMOSP) e Sabrina Crivelaro Becker (SMOSP) Contou com a
presença da Vereadora Denise Pessoa,  Marlene S Comin, Jéssica Scariot Vidor, Sara
Beatriz Lopes, Andréia Lopes, Vilmar Mari, Jairo Duarte, Rosa Duarte, Moacir  Vivaldo
Mari, 
PAUTA:   1-INFORMAÇÕES  DA PRESIDÊNCIA.  O   Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone, Cumprimenta os Conselheiros presentes informando a justificativa
de  ausência  do  DCE,  a  recondução  do  Conselheiro  titular  do  CAU,  João  Alberto
Marchioro  e  a  nomeação  de  seu  suplente  Rafael  Artico.  Na  última  reunião  ficou
estabelecido que traria o parecer com manifestação do Conselho, sobre a Incorporação
ao  Perímetro  Urbano  e  que  passo  a  ler.2-  ATA Nº  54/2015  foi  aprovada   por
unanimidade,  dos  conselheiros  presentes,  com abstenção  do  Conselheiro  da
SMGF.  3-PROCESSOS  Nº:2014/52813  REQUERENTE:  Vilmar  José  Mari.
ASSUNTO:  Parecer- Descaracterização de Via -Bela Vista. O Conselheiro do SMU
relata e o Conselheira da OAB, revisa. O Sr Vilmar Mari diz que estamos aguardando
uma definição para este processo..  Os representantes do processo colocaram que  a
rua ficará de frente para as casas. Quem vem da Avenida França  não passará aqui. Irá
para o outro lado, não vai descer ali. O acesso é uma subida. É uma rua que terá
pouco  fluxo.  O   Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone  coloca  que  este
processo  possui  divergência  entre  Secretaria  de  Planejamento  e  Secretaria  de
Transportes, por isso está voltando nesta reunião. O Conselheiro da SMTTM, Manoel
Marrachinho  diz que tivemos um descompasso dentro das secretarias que integram a
administração municipal pois dentro deste processo existem pareceres favoráveis da
SMU e da SEPLAN e desfavorável da divisão técnica da Secretaria de Transportes em
relação  a  descaracterização  da  via.  A  Secretaria  de  Transportes  entende  que  é
indispensável que haja uma ligação física entre estas ruas para evitar um encurtamento
neste quarteirão que é grande e que hoje é uma via que permite uma ligação  do lado
sul com o lado norte através da Avenida França. Verificando com mais cuidado vimos
que o processo contempla a  manutenção  parcial  desta ligação com a proposta  de
caracterização  de uma via  que teria menos conflito,  que é uma rua que tem bem
menos edificações  e que teria uma topografia não tão desfavorável quanto esta. Então
o parecer da secretaria é de que não se perca o gravame para ligação destas duas
vias.  É uma decisão que o Conselho deve avaliar. Para  nossa área técnica  o ideal é a
manutenção das duas. No entanto, a SEPLAN e a SMU entendem que isto estaria
atendido  com apenas  uma  via.  O  Conselho  deve  avaliar  o  que  nós  entendemos.
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Enquanto secretário coloco que é indispensável que haja pelo menos uma ligação. Não
tenho claro   se este outro gravame está no Plano Diretor. A Conselheira da SEPLAN
Sandra M E de Brum, responde que esta outra ligação está como diretriz e já foi feito
a desapropriação  da parte de baixo, na nova proposta e está sendo feita a negociação
da outra. O Município sempre pretendia fazer esta mudança independente do pedido
dos requerentes. Quando houve o pedido dos requerentes se entendeu que poderia
ser feito, desde que houvesse outra alternativa viária e temos, pois esta já está muito
consolidada.  O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, diz que  as dúvidas
levantadas anteriormente foram de caráter técnico e é de imaginar que os pareceres
digam se a topografia permite ou não a abertura da via. Se não permitir não adiantaria
nem discutir. O Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico diz que o mais importante
é o que  consta e o que se verifica no local. O desnível é muito grande. Sou contra
deixar de abrir rua mas neste caso  é muito difícil. Temos 6 casas para desapropriar e
pela topografia teremos que fazer muro de contenção  que vai enterrar outras e que
seguramente vão entrar na justiça contra a prefeitura para embargar a obra. Ao passo
que do outro lado é plano.  O Conselheiro da SMU  Fábio Vanin,  lê o parecer da
COPLAN e da SMTTM. O Conselheiro da SMTTM Manoel Marrachinho coloca que o
parecer da Secretaria de Transportes diz que com a habilitação do binário da Luis
Michellon com a Rodrigues Alves, a Simão Cembrani junto a José Tovazi se tornou
duas  vias  estruturais  para  equalizar  o  eixo  Norte/Sul.  A  via  projetada  é  uma
continuação da Simão Cembrani. Pode criar uma possibilidade de fluxo. Não estava na
reunião do  Conselho quando foi encaminhado a SMTTM, quem estava aqui era o meu
suplente que é o nosso diretor técnico. Gostaria de fazer uma proposta pois  não é bom
para o Conselho,  para os moradores e nem para a administração municipal  que o
Conselho tenha que votar em cima de duas interpretações do Poder Público e que são
diversas. Não é o papel deste Conselho,  julgar tecnicamente se o parecer de uma
secretaria é melhor ou pior. O que o Conselho tem que fazer é na maioria das vezes
referendar ou não, na condição de uma entidade que representa a grande maioria da
sociedade e que representa estas questões, a posição da Administração em relação a
um determinado tema. Apesar de concordar com a posição do Secretário Adiló e da
Conselheira  Sandra, que também é dever do Poder Público, tentar respeitar e dar voz
as comunidades e principalmente as famílias envolvidas nesta questão que estão há
anos com seus imóveis bloqueados. Se nós aqui, assumirmos o compromisso de que
este processo seja baixado ao executivo para que tenha uma opinião única sobre este
assunto, poderia ser mais adequado, sob o ponto de vista de  colocarmos em votação
um projeto deste porte  e eventualmente colocar  o julgamento dos Conselheiros de
escolher  a  opinião  de  dois  entes  que  fazem parte  da  Prefeitura.  Temos  obrigação
enquanto Secretaria  de trazer  aqui  uma posição única.  Temos como construir  esta
opção dentro da esfera administrativa. Que isto não represente mais  um adiamento,
pois as famílias estão aguardando. Acho que neste momento seria  a posição mais
correta, a de  adotar, com o compromisso deste secretário de virmos para uma próxima
reunião  deliberativa com uma única posição. Se o conselho entende que há instrução
suficiente para se  manifestar. A posição que foi colocada pela área técnica  da SMTTM
é de manter as duas propostas. A posição da SEPLAN é que haveria a possibilidade de
fazer  uma  em  contrapartida  da  outra  e  talvez  o  Conselho  possa  decidir  hoje.  O
Conselho pode decidir soberanamente  votar hoje mas não sei se o Conselho ou a
cidade ganharia  com isto. Eu tenho certeza que a prefeitura perde.  A Conselheira da
SEPLAN Sandra  M E de  Brum  coloca  se o  conselho  estiver  decidido  a  votar  ou
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poderemos esperar.  Respondendo as questões feitas  o parecer da COPLAN é manter
apenas uma rua. Na planta de um  Loteamento existe a rua e no outro lado não mostra
a rua. Talvez foi uma sobreposição, não aparece nos títulos dos imóveis de um dos
lados.  Os moradores vieram e faz tempo que pretendem regularizar,  a SEPLAN se
manifestou de que se tivesse um estudo  no entorno que até melhorasse a mobilidade
e  se  tivesse  alternativa,  entendemos  que  poderia  ser  descaracterizado.  Havia  a
alternativa da nova ligação e que já foi despropriado uma parte. Entendemos que esta
via suprimia  a outra.  O Conselheiro da SMTTM Manoel Marrachinho existe uma
dúvida da SEPLAN de que esta rua é rua mesmo ou não? Se não tem rua porque o
processo  está  aqui?  A  Conselheira  da  SEPLAN  Sandra  M  E  de  Brum: nos
loteamentos existe este conflito. Ela estava ali. Quando se busca a base  que é os
loteamentos, num deles tem e no outro não. Houve este problema que gerou e que
nunca se resolveu. A abertura da via mais no meio da quadra é mais viável inclusive já
foi desapropriado e teria menos custo para o Município devido as desapropriações. O
Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro,  diz que o Conselho é paritário. O
número de  representantes da Comunidade é o mesmo do Poder Público e uma das
características deste Conselho  sempre foi de não lotear ideias mas sim fundamentar e
buscar,  mesmo  formados  por  leigos  no  assunto,  um  fundamento  adequado  para
assuntos desta natureza e neste aspecto os fundamentos são os pareceres técnicos.
São as pessoas que estão lá sentadas e que são remuneradas pelo município para
buscar  soluções.  Nós  somos colaboradores,  tentando  auxiliar  em alguma coisa  no
sentimento de alguém que tem, do lado de fora da administração. Sempre foi assim,
sou muito antigo na participação neste Conselho e sempre vi isto. Acho que isto é um
grande mérito deste Conselho. Incomoda um pouco, e não é a primeira vez, chegar
fundamentos técnicos contraditórios. A proposta do secretário é adequada e sempre
deveria ser assim. Minha opinião é que estas questões deveriam ser resolvidas no
âmbito da administração, independente se vai demorar ou não. Para mim se tivesse
que decidir agora, os fundamentos e parecer da SEPLAN são muito fortes, o que o
Secretário diz é forte, o que constrange é buscar fundamentos de um lado e não ter do
outro.  Se  for  possível  atender  o  que  o  secretário  coloca  acho  que  é  adequado  e
oportuno, se não sugeriria ao Secretário que é membro do Conselho pela SMTTM que,
tomando conhecimento do relato  feito  nesta  reunião e  o  parecer  fundamentado da
SEPLAN do arrazoado que tem tomando conhecimento, a sua secretaria entende que
é adequado,  concorda com ele,  pois o intuito,  como disse era de que houvesse a
ligação. O parecer de sua secretaria não diz isto, ele mantém o que está no texto legal.
Para não ter a contradição seria uma maneira rápida de resolver o assunto hoje, que
seriam  dois  pareceres  convergentes.  Tenho  até  meus  considerandos  se  isto  for  a
votação, para dar o meu voto. Os pareceres devem ser convergentes, não interessa
qual seja a solução. Não se trata de votar se sou a favor deste ou daquele, tem que ter
fundamento. Temos que estar convencidos do assunto e nós queremos nos convencer.
Temos dado muitas vezes, a maioria das vezes, apoio as fundamentações  que vem do
executivo. Então sendo assim concordo com o secretário e  sugiro uma destas opções
a  não  ser  que  os  colegas  proponham  que  deva  ser  as  duas  alternativas.  O
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que  faço minha as palavras do Conselheiro
Marchioro. Pela militância  daqui de dentro, não podemos  conceber que venha dois
pareceres  do poder público antagônicos. Não é possível. Isto é menosprezar a nossa
capacidade. O Conselheiro do SINDUSCON Rafael Rihl Tregansin: seguindo a linha
dos Conselheiros Marchioro e Olivir  entendemos que o Poder Público, a Secretaria
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dos Transportes tenha a obrigação de olhar esta proposta e todas as outras na ótica do
interesse da sociedade da mesma forma a outra secretaria, a SEPLAN também tem
esta obrigação Tanto uma como outra no momento que defende  suas posições estão
de certa forma defendendo os interesses da sociedade e o Conselho no momento que
se posiciona por uma ou outra está de alguma forma contrariando aquilo que seria na
visão de uma das secretarias o interesse da sociedade por isso que é fundamental que
o Poder Pública se entenda antes de vir  aqui.  Temos a prerrogativa  regimental  de
decidir,  mas ficaria uma situação um pouco constrangedora.  O  Presidente Carlos
Eduardo Mesquita  Pedone   diz  que  o  problema é os loteamentos que tem uma
sobreposição. Como podemos resolver no ponto de vista cartorial? A Conselheira da
SEPLAN Sandra  M E de  Brum:  estes  lotes  que  dão  testada  o  município  deverá
indenizar  pois  num lado existe  a rua e do outro  não. Houve esta  sobreposição.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  sugere que o  Conselho baixe ao
executivo para equalização dos pareceres, tendo em vista sua  divergência e que
retorne na próxima reunião. Este encaminhamento foi aprovado por unanimidade
dos  conselheiros  presentes  PROCESSO:15/2011 REQUERENTE:  Câmara  de
Vereadores de Caxias do Sul ASSUNTO:-Projeto LC 2/2011 institui a instalação
de  cisternas  nas  residências  e  indústrias  para  coleta  de  água  da  chuva.  A
Conselheira do CREA, Nadia Zampieri Trentin, relato e O Conselheiro do SAMAE,
Juarez J Biazio, revisa. A Vereadora Denise Pessoa coloca  que apenas registrar que
desde 2011 estamos  fazendo esta discussão  e queremos que funcione.  Já acatamos
várias  sugestões,  só  não  acatamos  as  do  SINDUSCON pois  como  vinha  para  cá
achamos que  iria  ter  mais  recomendações.  Vamos  tentar  ver  todas  para  ajustar  o
projeto.  É  uma  lei  que  já   tem  em  vários  Municípios  e  Caxias  merece  uma
regulamentação. É necessário até pelo relevo  pois há diversos casos de alagamento.
A Conselheira  da SMOSP, Sabrina C Becker,  coloca que    especificamente com
relação  ao  projeto  e  expondo  a  nossa  necessidade  é  realmente  a  questão  do
amortecimento não do reúso. Até mesmo a locação desse volume de amortecimento, já
é completamente diferente, já impacta de uma forma mais tranquila para as edificações
do que um reservatório de reúso. Esse regramento  na proposta da Vereadora Denise,
atinge edificações novas com uma metragem com  150 m² e na proposta dela, é uma
sugestão nossa, da Secretaria pois temos hoje grandes empreendimentos que hoje
não  fazem,  e  que  não  tem  nenhum  sistema  de  amortecimento,  então  de  atingir
edificações existentes mas não de pequenas residências mas de grandes empresas,
pois estas tanto  em área de estacionamento  em área impermeável  e de telhado
causam  impacto  ruim  ao  sistema  de  drenagem.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON
Rafael Rihl Tregansin: também temos conhecimento do artigo 36, a nossa intenção
primeiramente, entendemos que são coisas diferentes, uma coisa é o amortecimento,
outra é a utilização de água.. porém no momento que você coloca na legislação uma
obrigatoriedade, ela deve estar muito bem fundamentada e muito claro os critérios da
lei.  E  a  quem ela  quer  atingir.  Na  questão  do  amortecimento  o  foco  são  grandes
empresas e não necessariamente casas ou pequenos prédios a lei deveria ser mais
espectrificar dela ser genérica mas ela deveria focar o que a secretaria quer atingir pois
no  momento  que  vai  para  a  lei  ela  atinge  todos.  Temos  também  como  norte  da
Sinduscon,  que na medida do possível  deve haver uma composição entre o  poder
público e iniciativa privada, que é o espírito da lei do artigo 36. temos neste artigo uma
possibilidade de composição entre o Poder Público e a iniciativa privada mas até hoje
não houve a consecução desta composição  e agora vem uma legislação que já veio
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no  passado,  se  coloca  de  novo  e  novamente  teríamos  uma  obrigatoriedade  de
aproveitar a água da chuva. Nós quisemos alertar, nesses pedidos e sugestões feitas.
Primeiro,  que  olhando  o  impacto  maior  ou  menor,  a  instalação  de  cisternas  para
amortecimento da água da chuva vai impactar nas obras de construção civil, pouco ou
muito, depende do empreendimento, talvez impacte em algumas empresas, talvez a
CIC pode se manifestar melhor mas sem dúvida vai impactar. Temos hoje mais um
custo de produção e de manutenção. O segundo aspecto que temos pra alertar, é o
seguinte, o reaproveitamento da água da chuva não é tão simples, nós temos relatos
inclusive  de  colegas  de  outros  centros  urbanos  onde  empresas  estão  sendo
processadas por utilizar a água da chuva sem nenhum tipo de tratamento contraindo
doenças.  Se realmente a  intenção de atingir  determinados empreendimentos como
indústrias, que seja melhor definida essa metragem quadrada para que possamos votar
com mais segurança.  O Conselheiro da SMTTM, Manoel Marrachinho:  acho que
essa proposta da Vereadora, ela traz na origem, um dos grandes problemas de quando
a gente faz uma lei no Brasil. o Artigo 36 do Plano Diretor Municipal,   só não está muito
regulamentado hoje, pois no afã de incentivar o reúso, ele abriu possibilidade para que
a cidade pague muito caro esse reúso. 10% de índice construtivo adicional pra propor
um sistema de reúso da água.  Esta  lei,  além de gerar  obrigatoriedade,  ela  coloca
percentuais extremamente baixos pra isto. Um outro detalhe, qual o volume de água
que  nós  queremos  retardar?   Quando  a  gente  parcela  uma  área  da  cidade,
normalmente  20  %  dessa  área  é  rua,  15  %  área  pública  de  conservação  ou  de
equipamento público. Nós já temos ai, 35, às vezes 45% da área. Estamos fazendo
uma lei que obriga os 60 % remanescente a abater, fazer um amortecimento sobre a
“onda  de  cheia  de  algumas  ruas”  considerando  que  temos  uma  média  de
impermeabilização de 80, 60 ou 70%.  Sobre o todo estamos falando em obrigar que o
cidadão que vai  impermeabilizar menos de 30%  da área  final da gleba. Minha visão
muito pessoal, é assim: se nós tivéssemos que obrigar essa parcela de área da cidade
a abater a “onda de cheia” nós teríamos que ser muito mais seletivos do que somos
nessa lei, que é muito genérica, mistura conceitos de reutilização com abatimento, que
não é nem de perto a mesma coisa. Pensando na cidade real e não na cidade virtual,
algum tipo de utilização ou algum tipo de sistema deve ser dado, do contrário com o
nosso tipo de chuva essa cisterna que teoricamente é um recipiente fechado, ela vai
ficar cheia e se não usada a água vai subir e sair na próxima chuva. O que devemos
fazer, é regrar o artigo do Plano Diretor, permitindo que isso aconteça em três planos
distintos: de incentivo pleno, quando é abatimento e reúso pois estamos gerando dois
ganhos pra  cidade (Infraestrutura e conservação dos recursos hídricos atuais),  nós
devemos ter algum incentivo parcial, quando se trata especificamente de um dos dois
ganhos e  se optarmos por  fazer  alguma obrigatoriedade, deve ser semelhante aos
estudos de vizinhança e estudos de impacto de mobilidade. Tem que ter critérios para
quando  efetivamente  o  empreendimento  ou  a  construção  for  um  polo  gerador  de
impacto. Como exemplo: faço uma construção, não boto calha e deixo toda a água  ir
para o terreno. Qual é o impacto que vou trazer para as redes. Acho que o Município
deve aproveitar a oportunidade de que precisamos encaminhar uma solução para isso
mas acho que deva ser a luz do artigo 36 do PDM e da sua ampliação de um item que
fale  do  abatimento  da  onda  de  cheia.  O  Conselheiro  do  CAU,  João  Alberto
Marchioro:  esse assunto foi polêmico e preocupante por causa dos riscos de saúde
levantados.  Estamos discutindo um processo específico,  com número de protocolo,
com a  Vereadora  que  está  tratando  desse  assunto  desde  2011  e  outra  coisa  não
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menos importante  é sobre o amortecimento das águas que é  diferente. O que mais
me preocupa, foi num parecer que ouvi onde consta: classe 1 – 98% contaminadas por
coliformes fecais e 90% bactérias. Isso me assusta. Se o reúso fosse feito, não pra
largar em bacia sanitária, que uma vez era 12 litros  e agora é 6litros cada descarga,  já
amenizaria muito esse problema levantado. Com relação ao artigo 36. eu me proponho
a  fazer  uma  discussão  matemática   onde   a  forma  em  que  foi  colocado,  não
corresponde com a visão que eu tenho em relação a esse incentivo. Lembro o artigo 36
incentiva em até 10% sobre o direito de comprar índice, sem passar aquilo que hoje é
só  dinheiro pro município. Pode comprar 50%, se o índice é 2.4 pode atingir até 3.6,
10%.  10%,  se  o  índice  é  2.4,  é  0,24 m².  Hoje  o  município  transforma licença em
dinheiro,  forma  de  gerar  recursos  e  quem bota  preço  nisso  é  o  Poder  Municipal
quando faz leilões, estaria por volta de 250 reais/m². Seus 10mil que não pareciam ser
significativos, são significativos. Eu digo assim: quem vai fazer reúso em um prédio,
dando um brinde pra gastar  menos água no hidrômetro,  tem que ter um incentivo,
senão ninguém faz. O grande gasto seria colocar uma rede num prédio largando em
todas as bacias sanitárias essa água de reúso. Agora se essa água acumula para
retardar a descarga concentrada e se ela servir só pra lavagens de serviços e tudo
mais, acho que sai de dentro do corpo do prédio. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezer:
Acho que tem que fazer  uma diferenciação entre  água da chuva e água  do pátio,
porque eu fiz num condomínio o recolhimento da água do pátio e ele leva tudo que
imundice pra dentro, isso é problema de saúde, tive que lacrar o sistema. Temos que
pensar em água que vem dos telhados  não na água que vem da rua. A Conselheira
do CREA Nadia Z  Trentin: tanto a água dos pátios e dos telhados, elas contaminam,
tem que desprezar a primeira água, fazer desinfecção e usar a água pra jardinagem,
pra limpeza de pátios, porque se o ser humano também tem contato com essa água,
também contamina, então é mais complexo do que a gente imagina. O Conselheiro do
CAU, João Alberto Marchioro:  Nós tínhamos que lembrar que nos tínhamos uma
Vereadora  aqui,  uma autoridade,  que  está  esperando por  bastante   tempo e se  o
Conselho entender que nós temos que aproveitar esse gancho, esse projeto de lei da
Vereadora,  para  propor  outras  alternativas,  devemos  fazer  mas  temos  que  nos
manifestar sobre o processo pois é uma questão de respeito. Todos sugeriram coisa, a
Vereadora acatou. Temos que dizer o que acha que é e resguardar e ressalvar tudo o
que está escrito ali em termos de atendimento das normas. Agora a proposta de lei,
tem que ser fácil de aplicar, já é difícil aplicar um texto fácil imagino um texto complexo.
O Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez: a minha manifestação vem ao encontro do que
o  Marchioro  falou.  Minha  primeira  dúvida  foi  sobre  o  que  trata  realmente  a  lei  da
Vereadora  Denise  se  é  sobre  o  reúso  da  água  da  chuva,  então  temos  que  ter
parâmetros complementares que vai dizer, quais os parâmetros, quem fiscaliza, qual a
qualidade da água pra esse reúso. Porque se nós avaliarmos a nobre colocação do
secretário Adiló, na questão da retenção da água que é um outro uso, que não está no
escopo  da  Lei  da  Vereadora  Denise  que  é  o  processo  que  devemos  analisar,  eu
acredito que devia  ser  objeto de proposição do executivo como uma outra legislação,
como  talvez  até  complementar  o  Plano  Diretor  com exigências  específicas  com o
público  que  se  pretenda  atingir  com  essa  legislação.  Agora  se  nós  focarmos  na
demanda que temos que responder pro Conselho, pelo relato do CREA eu não me
sinto seguro em decidir nada, por falta de parâmetros técnicos que possam subsidiar a
aplicação dessa lei desta forma. A Conselheira da SMOSP, Sabrina C Becker: na
verdade, no meu entendimento, o projeto de lei da Vereadora, não especifica que a
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água tem que ser de reúso, ele cita a questão de acumulação, reservatórios, quais as
edificações  estariam sujeitas  a  legislação  e  também como seria  feito  o  cálculo  do
volume de acumulação. Então de acordo com os trechos aqui, não está bem claro que
tem  que  reutilizar,  ou  seja,  ela  se  enquadra  na  questão  de  amortecimento.  O
Conselheiro  da  SMOSP  Adiló  Didomenico:    entendo  que  nós,  Conselho,
deveríamos sugerir a Vereadora, o amortecimento da água dentro dos cálculos que a
secretaria já apresentou e que está no projeto que está bem simples e fácil  de ser
executado e qualquer outro destino sujeito a aprovação do SAMAE. Não vai aprovar
nenhum projeto de reutilização de água, sem se submeter a regras do SAMAE, tem
norma, tem regulamentação, porque vai entender a questão dos alagamentos e nós
não estamos dando um cheque em branco  pra  permitir  que  acumule a  água,  nós
vamos apenas referendar a questão do amortecimento.  Temos que construir  juntos
uma solução que não seja apenas onerar a construção. Qual a herança que vamos
deixar para esta cidade? Existem prédios de 18 andares que enforcou as galerias e
botou  estacas  dentro  das  galerias.  Temos  de  tudo  e  está  cada  vez  mais  difícil
administrar os dias de muita chuva. A topografia de Caxias é muito ruim ela destrói. O
Conselheiro do SMU Fábio S Vanin: Uma ressalva aqui, a partir de agora todos os
projetos arquitetônicos acima de 150 m² vão ter que passar pela secretaria de obras? O
Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico:  não vai precisar passar, pois na lei tem
uma fórmula matemática, cálculo já tá pronto, caixa, telhado. O Conselheiro do SMU
Fábio S Vanin: é que o pessoal que está no Urbanismo  não está habilitado para isto,
está habilitado pra análise projeto arquitetônico. Tem um problema de procedimento
que a gente tem que estar muito atento. Não estou indo contra mas o mais lógico seria
baixar  todos os processos para a Secretaria de Obras.  A quantidade de processos
anuais,  são  mil  projetos  arquitetônicos  aprovados,  todos eles  acima de 100 m².  O
Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico: qualquer arquiteto que vá fazer o projeto
vai fazer esse cálculo com facilidade. O Conselheiro do SMU Fábio S Vanin: eu só
tenho a preocupação com a questão de tramitação de algo que tem funcionado muito
bem não vai ter exigência de responsabilidade técnica e pelo fato dos servidores da
secretaria não estarem habilitados para isto. Se não é mais um projeto complementar a
ser aprovado e vai gerar mais morosidade. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E
de Brum: essa lei, quando aportou na Secretaria do Planejamento,  entendemos que o
mérito era pra acumulação e depois pelas discussões  seguiu um caminho para uma
análise do reúso, mas o inicial é pra “acumulação e amortecimento”. Quando  fizemos a
análise, achamos  muito restritiva, e se entendeu que faltava um embasamento técnico
nesse texto inicial da lei. Houve sugestões da SEPLAN e da Secretaria de Obras. Se
vocês forem ler o texto agora, é diferente do primeiro. Da impressão que só demos
subsídios para a Vereadora e o texto dela mesmo não é a lei, é um pedaço  de cada
secretaria  com  suas  sugestões.  Isto  nos  preocupa  e  talvez  isto  deveria  ser  do
executivo. Ficou confuso. Ela copiou as sugestões de cada secretaria e hoje a lei é
esta. A Conselheira da SMOSP, Sabrina C Becker: O primeiro estudo dela, antes do
parecer da COPLAN se referia a cálculo de volume de acumulação em virtude da área
construída. Isto foi uma das primeiras sugestões da COPLAN.  O Presidente Carlos
Eduardo M Pedone: este processo foi baixado em diligência ao SAMAE e Secretaria
da Saúde, está voltando. Seria interessante para trazer na próxima reunião para que as
secretarias possam absorver todas as informações.  Também com a contribuição da
questão  de  amortecimento  para  o  reúso.  O  Conselheiro  da  SMOSP  Adiló
Didomenico: Eu proponho que a Vereadora retire esse projeto e apresente um outro
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bem  sucinto,  objetivo  dentro  das  sugestões  do  Sinduscon  e  do  que  é  viável.
Objetivamente pra amortecimento de água da chuva. O Conselheiro da CIC, Olivir
Viezzer: Só gostaria que fosse levado em consideração as grandes empresas, falando
em nome da CIC, elas tem estruturas grandes e acho que deve ser incentivado a não
impermeabilizar toda área, deixar o máximo de área permeável possível, se isso for
incentivado, os próximos projetos serão desse tipo  e determinar a questão do impacto,
pois logicamente, uma coisa é uma indústria de 1000 m e outra de 10000 m, queria que
fosse  analisado  o  impacto  e  resolvido  de  forma  técnica.  CIC  Nossa  topografia  é
extremamente acidentada, uma coisa é para um imóvel localizado na ladeira,  outra
bem diferente é pra  quem está  no vale.  Vamos ficar  com a água dos telhados.  O
Presidente Carlos Eduardo M Pedone  coloca que   outra sugestão é  formar uma
comissão  com Secretaria de Obras, Sinduscon e outras entidades SEAAQ, CREA
para  trabalhar  melhor  este  assunto.  Este  encaminhamento  foi  aprovado  por
todos  os  Conselheiros  presentes.  ASSUNTOS  GERAIS: Temos  um  convite  do
Conselheiro Fabio Scopel Vanin no dia 03 de setembro na Biblioteca Parque do Largo
da Estação  para sessão de autógrafos do seu livro “Direito e Política Urbana Gestão
Municipal para Sustentabilidade”
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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