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                                              ATA N° 27 /2012
Aos onze  dias  do mês de junho de  2012, às dezessete horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 21, para
assuntos constantes da convocação.

    PRESENÇAS
Rodrigo Romanini (CIC),  Orildes Tres (SINDUSCON), Pablo Uez (SEAAQ),   Nadia
Tannous (CREA), Nadia Zampieri Trentin (CREA),    João Batista Mosele (SMH), José
Taiarol (SMAPA), Nelson Carlos Sartori (SMU),  Gerson Antônio Panarotto (SAMAE),
Jorge  C.  Spinelli  Dutra  (SEPLAN),Gilmar  Santa  Catarina  (SMGF),   Ozório  Alcides
Rocha (SRM), Aldair  Bianchi (SMTTM), e Flori  Campos Verlinde (SEMTUR) Contou
com a presença da Arq. Sandra Mara E de Brun (COPLAN) e do Arq. João Alberto
Marchioro.
PAUTA: O Vice presidente, Nelson Carlos Sartori,   agradece a presença de todos.
Primeiro  Item:  Avisos  da  presidência .  Conselheiros  que  justificaram:  Andressa
Pianegonda  (SEMMA),  Raimundo  Bampi,  Rudimar  Menegotto  (STR)  e  Sislaine
Simonetto (OAB). Agradece a presença do Arq. João Alberto Marchioro.  Segundo Item:
Ata  26/2012  que  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  Conselheiros  presentes.
Terceiro Item:  DISCUSSÃO SOBRE O ART 45, INCISO V, INTER-RELACIONA DO
COM INCISOS IX, XIII E XVII DA LEI COMPLEMENTAR 290  DE 24 DE SETEMBRO
DE 2007 (PDM). O presidente lê o artigo  e os Incisos.  A Arq Sandra M E de Brum da
COPLAN,  diz  que  o  tema  surgiu   de  uma  demanda  através  de  um  processo
administrativo que chegou a SEPLAN, COPLAN de Marieti e CIA LTDA. O processo é
da  concessionária  da  Estação  Rodoviária  de  Caxias  do  Sul,  e  está   solicitando
informações, se no PDM  já existe local determinado para instalação da nova Estação
Rodoviária  e  se  a  localização  atual  em  caso  de  inexistência   desta  localização
permanece sendo local aprovado pelo poder público municipal como localização da
estação rodoviária. No PDM se refere a um estudo de um novo terminal, então estamos
trazendo para o  conselho no  sentido  de abrir  discussão  para  verificar  qual  será  a
melhor  área do Município  para a  estação Rodoviária.  O Conselheiro  da  SEPLAN
Jorge  C  Spinelli  Dutra,  diz  que  este  é  um  artigo  do  PDM,  que  precisa  de
regulamentação. Já temos diretrizes quanto ao Rodoviário Urbano. Temos as áreas
gravadas para as Estações de Transbordo. O terminal rodoviário de longa distância que
absorve as linhas de transportes intermunicipais e interestaduais, hoje, está no centro
da cidade e temos que fazer uma relação entre o transporte rodoviário e o ferroviário.
Hoje já temos estudo de viabilidade feito para transporte de passageiro intermunicipal
pelo Ministério dos Transportes com algumas diretrizes apontadas como a localização
nas estações de embarque e desembarque do sistema ferroviário.  Não tivemos acesso
ainda ao Edital de Licitação feito pelo Estado, não sabemos as exigências e diretrizes.
Certamente, neste edital, vai ter alguma diretriz a respeito da localização do terminal.
Acho que não é possível manter onde está, pois não tem condições de ampliação. A
discussão  é  que  temos  alguns  estudos  que  foram feitos  e  a  partir  dali  tirar   uma
proposta de regramento e diretrizes que condicionem a localização do empreendimento
e o que estamos pensando para a cidade para este tipo de equipamento.   O Vice
Presidente Nelson Carlos Sartori coloca que surgiu a ideia de localizar no Martcenter.
O Conselheiro da SEPLAN Jorge C Spinelli Dutra  diz que é uma questão que vai ter
que ter a participação do Município. Dificilmente vão conseguir viabilizar a aquisição de
qualquer  área  sem  o  patrocínio  do  Poder  Público.   A  não  ser  que  consigam  a
viabilidade e aquisição de área favorável. Por isso estão pedindo para o Município.  Já
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houve  uma  discussão  na  área  técnica  da  Secretaria  dos  Transportes  nas
condicionantes que tem de acessibilidade. É indispensável ter um equipamento desses.
Sua função, acessibilidade e conexão com a estrutura rodoviária que atende a cidade,
deve ser implantada numa área não muito urbanizada para poder minimizar o impacto
de vizinhança e posteriormente disciplinar o entorno de um empreendimento destes.
Também não pode ser no meio do mato, pois deve ter estrutura no seu entorno. Não
temos conhecimento do edital, mas o Estado deve ter colocado algum regramento a
este  respeito.  O  que  pretendemos  é  que  possamos  delinear  algumas  diretrizes  e
condicionantes para a localização deste equipamento como a localização tem que ser
no norte, no sul, dentro ou fora do anel, perto da BR ou da RS perto ou longe do trem.
A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres , pergunta se temos algum estudo ou
análise de onde está o maior fluxo dos ônibus que entram ou saem da cidade e  se as
licitações tem prazo.  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C Spinelli  Dutra  diz que
atualizada não temos, mas este levantamento foi feito com o estudo e viabilidade do
trem  onde  fizeram  o  levantamento  de  número  de  passageiros,  linhas  e  horários.
Sabemos que a maioria das linhas é de Porto Alegre, pela RS 122.  A Concessão atual
foi  de 20 anos,  vence em 2014,  mas o  Estado resolveu licitar  todas juntas agora.
Existem muitas que não possuem licitação, havia apenas concessões. Não sei qual é o
prazo, mas não deve ser muito curto, pois há muito investimento.  Não deve ser menor
do que 15 anos. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres, diz que o melhor local,
seria na RS 122 onde acessa a nova perimetral.  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C
Spinelli  Dutra  diz  que  tivemos  uma  discussão  interna  e  um  dos  locais  que  teria
vocação é a área onde tem a estação aduaneira. Só que hoje vimos que não tem mais
espaço.  Outra área cogitada é onde está o antigo posto São Luis, outra seria  onde
está a  Codeca, pela localização próximo ao  aparelho viário, o novo trevo que vai ter
funcionalidade  de  distribuir  o  trânsito.  Não  gravamos  e  agora  chegou  a  hora  de
resolver.  Outra discussão feita com o pessoal interessado em identificar áreas  foi  a
antiga  Gethal.   Esta  é  muito  central  e  teria  alguma  possibilidade  em  função  da
duplicação do Fátima Baixo para conectar com o aparelho viário para distribuir trânsito.
A crítica desta área é que está muito urbanizada. O Vice Presidente, Nelson Carlos
Sartori,    sugere que a área deveria ser junto ao viaduto torto na saída de Caxias em
sentido a Farroupilha. O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C Spinelli Dutra  diz que a
área junto ao Martcenter é uma possibilidade. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes
Tres,  sugere que poderia ser junto ao viaduto da nova perimetral com a RS 122, em
frente ao Campus 8 da UCS, talvez até em baixo dele. O Arq. João Alberto Marchioro
diz  que a  estação rodoviária deve ter aproximadamente 40 anos. Naquela ocasião o
poder público não teve força para suportar a pressão do concessionário em fazer o
lugar. Como a cidade não disse onde queria, eles compraram a terra e fizeram. A ideia
que está sendo discutida é boa, pois agora eles vêm pedir ao poder público qual é a
melhor área.  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C Spinelli Dutra  diz que  o Estado
não vai permitir  ficar onde está, até porque, o município tem que dizer onde. Todos nós
temos conhecimento da cidade e podemos formatar isto  em termos do que interessa
para a comunidade e estipular as  diretrizes.  Gostaria de mostrar outro estudo que
fizemos na SMTTM, que foi desenvolvida quando do Estudo da Viabilidade do Trem
Regional que nos solicitou algumas alternativas  de como resolver o trecho urbano da
parte do trem.  A equipe da Universidade de Santa Catarina nos pediu para formalizar
algumas alternativas para resolver o traçado do trem regional, pois  a proposta é para
operar com veículo VLT que tem uma diretriz de média de 40 km/h e deve ter uma
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característica de via diferenciada, e temos no trecho urbano a rede ferroviária que não
tem esta característica, pois  existem muitas curvas.  O trem viria  de Farroupilha e
pararia  numa estação próximo ao Campus 8,  um terminal  rodoferroviário,  dali  para
frente segue um trem turístico, sem mexer na via férrea com duas vias de ônibus BRT
ao lado, de fluxo rápido até a Gare Central. Isto foi encaminhado para a equipe do
estudo de viabilidade do trem regional para ser incorporado ao projeto. Hoje as 10
estações  de  transbordo  então  sobre  o  2º  anel.  A medida  que  vai  crescendo  vai
aproveitando os corredores de transporte e vai conectando com o outro anel que, seria
o  3º  anel  rodoviário.  Já  deveríamos  ver  qual  seria  a  érea  para  uma  estação  de
transbordo 2 ou mais, pois os anéis vão se ampliando.  A estação projetada na Vila
Kayser  seria,  a nível  de terceiro anel,  o rodoferroviário,  só que por  enquanto seria
equipamento regional.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  pergunta qual
seria a sugestão de sair desta estação e ir para o bairro Cruzeiro sem passar pelo
centro.  O  Conselheiro  da  SEPLAN  Jorge  C  Spinelli  Dutra  diz  que  isto  foi
apresentado como uma alternativa pois o trem chega no centro da cidade. A proposta
original é o trem chegar na Gare Central. Mas deu problemas, então saiu esta proposta,
que é bastante viável.  Depois teremos que resolver as conexões.  A concessão tem
que  ser  estadual.   Precisamos  ter  diretrizes  para  ter  esta  integração  com o  trem.
Precisamos discutir.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  diz que  Caxias é
a única cidade que não tem linha de ônibus municipal que sai da rodoviária. Quem
chega à rodoviária tem que depender de taxi.  O Conselheiro da SEPLAN Jorge C
Spinelli  Dutra,  diz que  existe o micro-ônibus, mas ainda é acanhado. Não é muito
utilizado  por  ser  de  porte  pequeno  as  pessoas  acham ruim  entrar  com bagagem.
Existe também a linha do Universitário, o “azulzinho” que passa por ali. O Conselheiro
da SEMTUR, Flori  Campos Verlinde ,  diz que nos últimos meses temos percebido
pessoas da Coréia, China, Estados  Unidos, Argentina, Haiti e do  Mercosul  passando
pela  rodoviária.  Está sendo frequente este uso.  O Vice Presidente Nelson Carlos
Sartori pergunta se há mais alguma consideração. O Arq. João Alberto Marchioro  diz
que devemos ver o que é importante para a cidade, se é melhor ficar dentro do anel ou
fora do anel? Pois se estiver fora teremos que fazer obras grandes. Temos que pontuar
estas coisas.  Perto ou longe do trem? Quais as implicações que o zoneamento traz?
O Vice  Presidente Nelson Carlos Sartori pergunta se isto poderia ser em forma de
questões, enviar por e-mail  e trazer na próxima reunião para expor? O Conselheiro da
SEPLAN Jorge C Spinelli Dutra  diz que, se cada um levar para sua entidade, discutir
e trazer ao Conselho seria muito bom. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres
pergunta sobre o prazo.  O Conselheiro da SEPLAN Jorge C Spinelli Dutra diz que
precisamos logo.  O Arq.  João Alberto Marchioro  diz que o município tem que ter
controle, não devemos indicar área e sim indicar as diretrizes.  O Vice  Presidente
Nelson  Carlos  Sartori   diz  que  com  o  apoio  das  entidades  podemos  indicar  as
diretrizes  e  talvez  até  a  área.Ficou  deliberado  que  a  COPLAN  enviará  aos
Conselheiros,  o  Edital  e  alguns  questionamentos  sob re  o  assunto  para  ser
debatidos nas entidades para  trazerem as sugestões   para próxima reunião.
ENCERRAMENTO Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Vice  Presidente  Nelson  Carlos  Sartori
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  Nelson Carlos Sartori.
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