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                                                     ATA N° 57 /2015
Aos vinte e seis dias  do mês de outubro de 2015 às dezessete horas, no Salão Nobre
do Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº  46 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS  
Oliver  Viezzer,  (CIC),  Margarete  Tomazini  Bender  (CIC),  Jussara  Roncatto  (UAB),
Rafael Rihl Tregansin (SINDUSCON), Alexandre Susin (SINDUSCON),  Ivaldo trentin
(SEAAQ),   Sislaine Rossa Simonetto (OAB), Nadia Tannous (CREA), Nadia Zampieri
Trentin  (CREA),  Nelson  Minetto  (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 Raymundi (PGM), Paulo Roberto Dahmer (SRM),  Érico
Borges  Machado  (SMC),   Adiló  Angelo  Didomenico  (SMOSP)  e  Sabrina  Crivelaro
Becker  (SMOSP) Contou  com a presença de representantes  do  SAMAE,  Rossano
Belladona  ,Angelo  A.  Barcarolo,  Marta  A Zago,  representante do Gab Ver.  Denise
Pessoa, Cristiano C de Almeida e representantes de Galópolis: Maria Patrício Pinto,
Olivir J. nava, Sidnei R Canuto, Edemar Rigon, , Velocino Uez, Edson Luis Fernandes,
Elisandro  Fochesatto,  Rita  Furlan,  Antoninho,  Ramon  Fröhlich,  Geraldo  Stragliotto,
Jorge Simon.
PAUTA:   1-INFORMAÇÕES  DA  PRESIDÊNCIA.O  Presidente  Carlos  Eduardo
Meschita Pedone  agradece a presença de todos.  2- ATA Nº 56/2015 foi aprovada
por unanimidade, dos conselheiros presentes,  3-PROCESSOS Pedido de inversão
de  Pauta  e  que  foi  concordado  pelos  Conselheiros  presentes.
PROCESSO:2015015387,   REQUERENTE:  SAMAE,   ASSUNTO:-Projeto  Lei
Complementar- Aferições de limites: O Conselheiro  da SEAAQ, Pablo Uez, relata e
a Conselheira   da   PGM , Larissa Raimundi, revisa. A Arq Marta A Zago do SAMAE,
coloca que isso é simplesmente uma aferição de limite a campo porque com os anos e
com o tempo trocaram as legislações,  o sistema que se utilizavam, os programas e
isto gerou distorção. Hoje, se foi a campo e se aferiu com o instrumental adequado.
Não  tem  mérito,  não  tem  alteração  de  zoneamento,  é  simplesmente  um  trabalho
técnico. É necessário,  pois em função desses desencontros de informação, acabou
gerando uma série de problemas. Essa lei está corrigindo,  os loteamentos aprovados
com  diretrizes  anterior  a  Lei  246,  onde  os  limites  saíram  diferenciados,  ela  está
considerando. Se algum ficou fora a SMU vai esclarecer. Ao longo do tempo, houve
algumas leis especiais que alteraram o limite da bacia, que não foi consideradas nos
seu  limite  geográfico  e  que  agora  estão  contempladas.   Na  realidade   estamos
limpando, e deixando certo o limite dessas bacias de abastecimento. Na Lei 246 atual,
temos o anexo 3 que ponteia as bacias urbanas e o Anexo 5 que  contém a mancha
das bacias rurais. Estes dois anexos estão sendo substituídos. Não estamos alterando
o zoneamento interno de bacia, isso é assunto para outro momento. Está alterando os
limites e que vão ser alterados no Plano Diretor. No Plano, diz que o este mapa que é
um dos anexos  e que  tem todo o município e as bacias mais o mapa do zoneamento
do uso do solo altera os limites das bacias. As diferenças que ficaram “para mais ou
para menos”. O que é pra mais, zona de água o SAMAE afere, o que fica pra outro
zoneamento  a  SEPLAN  vai   complementar  o  que  é  lindeiro.  O  Eng.  Rossano
Beladona do SAMAE apresenta os mapas com o novo limite e coloca que  a ideia é
mostrar pelo menos dois tipos de bacias, uma de característica urbana, e outra rural.
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Vou mostrar  um trabalho iniciado em 2010 na bacia  do Samuara que  é uma das
menores bacias que temos em Caxias, em torno de 600 hectares, Circulamos todo
perímetro  da  bacia  onde  era  possível  ter  autorização  e   acesso.  Mapeamos  com
equipamento de precisão que foi descrito na leitura. Esse mapa dá pra visualizar a
diferença em azul é o que temos hoje, em vermelho é o que estamos apresentando
para  o  Conselho,   são  286  pontos  mapeados.  As  outras  propostas,  seguem esse
mesmo trabalho. Exemplo de  bacia rural é   o Marecas. Não fizemos  ponto de campo
pois  não  tem comparativo  como o outro.  Esse  foi  feito  com equipamento  a  lêiser.
Temos  esse  equipamento  a  lêiser  pra  toda  área  de  Caxias.  A  Conselheira  da
SEPLAN, Sandra M E de Brum, coloca que  somos favoráveis  a  minuta do projeto de
lei. Inclusive já era um pedido que foi feito  junto ao Samae, porque havia divergências
nos limites que estavam no anexo 10 do PDM, zona urbana principalmente e também
na zona rural. Também, em função de decretos do Samae onde tinha alguma alteração
de limites, sempre dava essa divergência. Por exemplo, pedido de IU, ia para  SAMAE,
este entendia um limite e depois vinha pra COPLAN que tinha que seguir  o Plano
Diretor.  A situação  real  não  era  aquela,  mas  em virtude  da  lei  a  gente  tinha  que
obedecer. Gostaríamos que tivesse sido junto aos ajustes, mas é muito importante que
está vindo agora.  Nós somos favoráveis e entendemos que  é uma aferição técnica
que precisava ser feita, e que agora foi elaborada com instrumentos de maior precisão.
O Conselheiro do SINDUSCON,  Rafael Rihl Tregansin, quanto mais preciso e maior
o entendimento entre Plano Diretor e SAMAE é melhor. Existe algum estudo de gerar a
passivo  na mudança destes limites?  A Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra  M E de
Brum,  sempre haverá pessoas que serão beneficiadas e outras prejudicadas pois em
alguns lugares vai incidir Zona de Águas onde era outro zoneamento. O Conselheiro
da SMU, Carlos Eduardo Stédile (SMU), é o caso do Loteamento Morada dos Alpes
que  em  uma  mesma  quadra,  com  a  mesma  inclinação,  os  terrenos  possuem
zoneamentos  diferentes.  É  injusto  com  quem  constrói.  Esta  preocupação  existe  a
tempo,   pedíamos ao SAMAE a aferição da Bacias e revisão da lei. Acho que teremos
pouco prejuízos e se tiver será pontual. O Conselheiro do SINDUSCON,  Alexandre
Susin e os processos que estão tramitando? A Arq Marta A Zago do SAMAE, isto é
uma situação bastante usual sempre que se muda uma lei. Isto é do direito urbanístico.
Não  podemos  deixar  de  fazer  ou  permanecer  no  erro  por  prejudicar  ou  favorecer
outros. O critério é técnico e o limite está aferido. Depois, caso a caso se analisa.  O
Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, coloca que   se ocorreu um processo
poderia ter uma data de implementação. Respeitar quem estava tentando respeitar a
regra.  O Presidente  Carlos  Eduardo Meschita  Pedone  pergunta  como ficaria a
questão do Marrecas, que tem uma parte da bacia dentro da área de outro Município. A
Arq Marta A Zago do SAMAE, hoje temos alteração na Bacia do  Samuara ao lado de
Farroupilha e temos que avançar nesta  conversa de como se vai tratar. No caso de
São Francisco, sabemos que existem interesses contraditórios mas temos que avançar
na questão dos limites da bacias  quando vão para outros Municípios. A Conselheira
da   CIC,  Margarete  Tomazini  Bender,  coloca  que  este  assunto  poderia  ser
trabalhado no setor de planejamento e  autarquia, junto aos Comitês de Gerenciamento
das  Bacias  Hidrográficas  pois  pela   formação  e  função  tem atribuição  de  fazer  o
regramento dos processos de ocupação e uso do solo das bacias, neste  caso é a
Taquari/Antas. Este assunto é importante para criar diretrizes comum dos Municípios
dentro  de  um interesse  maior.  O Presidente  Carlos  Eduardo  Meschita  Pedone
coloca em votação e foi  aprovado por unanimidade  dos Conselheiros presentes,
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aprovar a  Minuta de Motivos e de Lei Complementar referente as aferições dos
limites  das  bacias  de  captação  e  abastecimento  público  do  Município  que
constam na Lei Complementar nº 246/05, Zona de Águas-ZA e sugerir que este
assunto  seja  encaminhado  ao  Comitê  Taquari/Antas  para  conhecimento  e
padronização   de  diretrizes  comuns  entre  os  Municípios.  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.  O Conselheiro da SMOSP, Adilo
Didomenico,   os moradores e o subprefeito de Galópolis nos procuraram pois estão
preocupados  com  o  rio  que  está  ficando  cada  vez  mais  alto.   O  combate  dos
alagamentos, os loteamentos os asfaltamentos estão prejudicando a população cada
vez que chove mais forte. O que pudemos fazer para desassorear o arroio foi feito e  o
que salvou nas últimas enchentes pois o rio já estava estourando. Ele está chegando a
um ponto que não podemos fazer nada. Aconteceu, que parte do posto de Combustível
caiu nas últimas chuvas, pela quantidade de água que desce . Tivemos que fazer uma
ação forte de limpeza e contenção mas isto é provisório, até a próxima enchente. O
que percebemos é que uma enchente em Novo Hamburgo  ou São Leopoldo, a água
escoa, aqui ela acaba com as tubulações  devido a declividade. O rio tem um poder de
destruição pois se ele invadir a Vila, irá destruir muita coisa. Nossa responsabilidade é
de  evitar  uma  tragédia.  Temos  fotos  da  cheia  do  rio  no  local  em  que  mostra  a
velocidade  da  água  que  passa  por  ali.  Os  moradores  e  o  Subprefeito  colocam  o
problema da cheia do rio e mostram fotos. O Presidente  Carlos Eduardo Meschita
Pedone    queremos esclarecer a comunidade de Galópolis, que está aqui presente,
que somos um Conselho consultivo. Este processo é um projeto de  lei complementar,
foi objeto de várias reuniões, pois tem uma série de questões, como reaproveitamento
e contenção de água. O reuso de águas envolve questões sanitárias. O problema que
vocês colocam, neste projeto da Vereadora Denise tinham aspectos que foi pedido
consulta  a  Secretaria  da  Saúde  por  isso  ele  está  voltando  a  este  Conselho.
Entendemos os pedidos de vocês,  mas nosso Conselho é consultivo  e se possível
pretendemos  votar  hoje  pela  deliberação  deste  Projeto  de  Lei.  O Conselheiro  da
SMOSP, Adilo Didomenico, estamos discutindo medidas que vão dar seu efeito daqui
a  algum  tempo  para  que  o  rio  não  saia  da  caixa.  Não  temos  como  trancar  os
loteamentos.  Se  o  rio  trancar  e  desviar  para  o  meio  da  vila  teremos  um  grande
problema.  Os  moradores  de  Galópolis  agradecem  pelo  Conselho  escutar   seu
problema e se retiram. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, é importante
ouvir  isso  e  também se  assustar  mas  é  importante  saber  que  a  responsabilidade
também é do município e se esta preocupação que o secretário expressa fosse um
plano  de  governo  visando   a  implementação  e  verificação  dos  particulares  que
impermeabilizaram  o  que  não  deveriam  ,  o  poder  público  não  fiscalizando  o  que
deveria fiscalizar já que a consciência comunitária não é o nosso forte, mas é o poder
público que deve dar  o  exemplo.  O asfaltamento da cidade é  uma ação do poder
público de impermeabilizar as vias. Para os carros e motoristas é maravilhoso mas nem
todos, eu mesmo não tenho a percepção disto tudo. Mas quem pretende ser planejador
deve ter esta visão e tem que ser  de forma integrada. Não pode ser ação de um
secretário ou de uma pessoa com mais vontade ou consciência. Temos que dividir esta
responsabilidade. Precisamos saber, que a angústia do secretário deve ser de todos
nós. Nós temos que tentar convencer nossos clientes e o poder público deve ser o fator
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que nos convença que o caminho é este. Uma coisa é nós tomarmos conhecimento e
nos preocupar,  o outro é chorar no ombro certo.  Na questão de impermeabilização
existem novas tecnologia e novas soluções. Tem que  buscá-las.  A Conselheira da
SMOSP Sabrina Crivelaro Becker a Comissão se reuniu, gerou alguns itens e ficou
dúvida em um deles  que era o item “h” que foi encaminhado a COPLAN para sugestão
de texto. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer se a COPLAN pudesse se manifestar
sobre uma conclusão sobre o assunto,  pois somente uma leitura  não conseguimos
avaliar, precisamos ver como ficou na prática. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M
E de Brum tinha este item “h” que era da lei, nós achamos que seria melhor colocar “
edificações  existentes  com projetos  já  aprovados  pelo  município  de  uso  industrial,
comercial e serviços para toda a área urbana com exceção dos lotes inseridos na zona
de centro 1-ZC1”. A justificativa é que a preocupação era para os prédios já existentes
de como iriam fazer estes tanques. Então a área mais urbanizada, que desde a Lei do
PDU de 79, que não precisava de afastamento frontal e a taxa de ocupação é 80%.  e
em alguns  casos  chegava  a  100%.  Foi  muito  urbanizado  e  possivelmente  estejam
totalmente impermeabilizado, então nós entendemos, o que seria as antigas zonas A e
B e que hoje é nosso Zona de Centro 1,estas área não podem ser incluídas pois estão
totalmente  impermeabilizadas  e  não  possuem  área  para  colocar  os  tanques.  O
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer continuamos com o problema dos existentes que
na última reunião foi a preocupação do que tinha 100% impermeabilizado. O tanque só
pode  ser  feito  na  área  que  não  está  impermeabilizada,  ai  esta  vai  aumentar.  No
existente tem que ver onde dá para colocar. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E
de  Brum  neste  tem  um  item   que  envolve  estes  casos. O  Conselheiro  do
SINDUSCON Rafael Rihl Tregansin neste momento não temos alternativas a não ser
partir para os tanques de detenção de água, outras talvez seriam micro-represamentos,
só que isto trariam ônus para o poder público e para nós através dos impostos. É nosso
entendimento que os prédios novos devem ter estes tanques. Quantos aos existentes
entendo que já avançou no parecer da SEPLAN só que o SINDUSCON coloca que
temos ali prédios industriais, comerciais e serviços, temos prédios construídos como o
posto de gasolina que está ali a mais de 40 anos e não tem muito o que fazer. Temos
indústrias que construíram dentro de um projeto aprovado. Estão impermeabilizando
uma área muito grande, concordamos. Estão provocando alagamento. Temos que fazer
alguma coisa mas não há como negar que elas fizeram seu processo dentro da lei e o
que nós do SINDUSCON não concordamos, seja para empresas, serviços, indústria
comércio ou para qualquer um dos senhores no que quer que seja na vida pessoal é
que  nós  venhamos  a  gerar  um passivo  por  Decreto  ou  por  Lei  para  aqueles  que
construíram  dentro  da  lei.  Estamos  sim,  gerando  um  passivo  para  aqueles  que
construíram dentro  da lei  que deverá ser  atendido em dois  anos.  Acho este  prazo
curto. Este passivo vai onerar estas pessoas que construíram dentro da Lei. Existe uma
forma de reduzir  este passivo? E gostaria  de perguntar  e  registrar  como podemos
minimizar  esse  passivo  para  estas  pessoas  que  construíram  dentro  da  lei?  O
SINDUSCON não vai se opor a aprovação deste parecer mas vai deixar claro que em
algum momento vai trabalhar para que estas empresas, seja indústria, comércio ou
serviço tenha alguma compensação do Poder Público, pois se ele disse para ela fazer
daquele jeito e agora vai dizer que tem que fazer e gastar mais e parte do problema
está sendo gerado pela indústria, comércio e serviços mas parte do problema não. O
SINDUSCON vai defender em algum momento que haja uma compensação de alguma
forma mas que estas empresas que tenham que fazer esse tanque num prazo para se
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adequar a lei tenha uma compensação que possa minimizar este custo e este impacto.
Até porque não estamos em época que possamos gerar custos e impactos para as
empresas em Caxias que já é um polo que tem restrições de logística e há empresas
querendo sair  daqui.  Essa posição não é só em relação as empresas da iniciativa
privada mas a qualquer um que tivesse um passivo gerado em função de uma lei que
está sendo analisada aqui.   A Conselheira  da  CIC,  Margarete Tomazini  Bender
quando  vi  a  leitura  do  artigo  pela  Conselheira  Sandra  Sandra,  a  dúvida  é  se  as
existentes  abrange  exclusivamente  quem  aprovou  o  projeto?  É  uma  questão  de
redação, para ficar bem claro para que sejam todas, para não penalizar somente os
que  aprovaram  dentro  da  lei.   O  Conselheiro  da  SMOSP,  Adilo  Didomenico
podemos  propor  um  adendo  a  lei  para  compensação  da  aplicação  desta  lei.  O
Conselheiro da SMU,  Carlos Eduardo Stédile (SMU) está na hora de construir  o
Plano Diretor de Drenagem Urbana, precisamos contratar o IPH e ver o que temos que
fazer. Estamos tratando de uma parte muito pequena deste problema pois ele é muito
maior.  A principal  recomendação  deste  Conselho  é  que   precisamos de  um Plano
Diretor de Drenagem Urbana  agregado ao nosso plano.  A Conselheira do CREA
Nadia  Tannous utilizar as áreas verdes do Municípios. O Conselheiro da CIC, Olivir
Viezzer poderia ter uma redação da minuta final. O Presidente   coloca em votação o
parecer de :  considerando que tome providências para contratação de um Plano
Diretor de Drenagem Urbana em Caxias do Sul, que o Poder público Municipal
apresente  um  plano  de  compensação  do  passivo  causado  pelas  edificações
existentes aprovadas e que estude a possibilidade de utilização de áreas verdes
dentro deste plano emergencial. Foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros
presentes.  Será  enviado  aos  Conselheiros  para  análise,  junto  a  redação  dos
artigos  da  Lei  e  na  próxima  reunião  será  votado.  4-  ASSUNTOS  GERAIS.  A
Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum  coloca que temos processos para
encaminhar ao Conselho para próxima reunião. Um dos assuntos é sobre Análise de
Implantação  de Cemitério Vertical e outro sobre Central de Triagem e transportes de
Resíduos da Construção Civil  que estão pedindo na área rural  e Permuta de área
gravada de interesse do município.
ENCERRAMENTO Nada  mais  havendo  a  tratar,  o   Presidente    Carlos  Eduardo
Meschita 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 Meschita Pedone.
Em tempo: A ata será assinada pelo Vice Presidente Paulo Dahmer, que conduziu a
reunião de aprovação da ata, no dia  16 de novembro.
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