
                                                        PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL

           CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E            
                          GESTÃO TERRITORIAL          -          CONSEPLAN
                                                                                                                                                                 Ata 29/2012

                                      ATA N° 29 /20 12
Aos vinte e três dias  do mês de julho de  2012, às dezessete horas, na Salão Nobre
do Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Extrordinária de nº 07,
para assuntos constantes da convocação.

     PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC), Rodrigo Romanini (CIC), Orildes Tres (SINDUSCON), Pablo Uez
(SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS, Sislaine Rossa Simonetto (OAB),
Nadia Tannous (CREA), Nadia Zampieri Trentin (CREA), Wanderlei Gonzatto (CDL),
Paulo  Roberto  Dahmer (SMH),  João Batista  Mosele  (SMH),  José Taiarol  (SMAPA),
Jorge  C.  Spinelli  Dutra  (SEPLAN),  Adivandro  Rech  (PGM),  Gilmar  Santa  Catarina
(SMGF),  Ozório  Alcides  Rocha  (SRM),   e  Aldair  Bianchi  (SMTTM)  Contou  com  a
presença da Arq. Sandra Mara E de Brum (COPLAN/ SEPLAN).
PAUTA:   A presidente Sislaine Rossa Simonetto  agradece a presença de todos.
Primeiro  Item:  Avisos  da  presidência .  Conselheiros  que  justificaram:  Andressa
Pianegonda  (SEMMA),  Pedro  de  Alcântara  Bitencourt  César  (OBSERVATUR),  Flori
Campos Verlinde (SEMTUR), Rudimar José Menegotto (STR).   Segundo Item: Ata
28/2012 que foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiro s presentes. Terceiro
Item: PROCESSO 2012024937, REQUERENTE: MARIETTI & CIA LTD A. ASSUNTO:
PARECER. RELATO: SEAAQ . REVISÃO: PGM. Apregoados as partes, ausentes. O
Conselheiro da SEAAQ Pablo Uez, relata e o Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,
revisa.  O Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez, coloca que  após a análise e leitura do
processo, a demanda do requerente, é que  eles estão perguntando se o Plano Diretor
Municipal prevê um local para um novo terminal rodoviário, e isto não existe no PDM. A
segunda pergunta, é se não existir um local no PDM, se  o local atual continua válido.
Toda a discussão que foi feita, refere aos estudos  que devem ser feitos pelo Poder
Público para viabilizar a nova diretriz que estão previstos no Plano Diretor Municipal,
mas não foram feitos. O Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,  diz que na última
reunião se fomentou a possibilidade de  tomarmos  uma decisão de um outro local de
forma rápida, mas todos percebemos que não é  possível fazer isto. O  momento seria
aproveitado para  alterar a localização, mas não temos condições técnicas para tomar
esta  decisão  agora.  Até  mesmo,  como  comentado  em  última  reunião,  não  temos
certeza sobre trem ou aeroporto. Estas situações não são concretas e para estabelecer
um  novo  local,  com  certeza  vai  se  levar  em  conta  estas  duas  situações.  Neste
momento  não  arriscaria  tomar  uma  decisão  a  respeito  de  localização.   Apenas
responderia  as  duas  questões  feitas,  a  primeira  que  não  e  a  segunda  que  neste
momento,  sim.  Só lembrando que  esta  licitação  tem prazo  de 10  anos  com prazo
prorrogado por mais 10 anos. A prorrogação é no exercício do poder  discricionário,
pode ocorrer ou não  e nós temos que tomar  o cuidado, de no caso,  ocorrer uma
prorrogação,  o  Município possa novamente opinar, dizendo se o local é adequado ou
não. Temos 10 anos para estudar e avaliar um novo local. Se vamos ter trem e avião e
para tomar uma decisão, teremos que poder,  antes dos 10 anos  iniciar os estudos
para opinar pela  prorrogação ou  alteração do local. A resposta deveria ser que no
momento  é  o  local  adequado,  mas  que  o  Município  está  realizando  estudos  para
alteração e numa prorrogação de contrato guardar para si a possibilidade de indicar
outro local.   A Conselheira do CREA Nadia Z. Trentin  questiona a possibilidade de
prorrogação do local onde está a Estação Rodoviária se fizesse uma melhoria na sua
acessibilidade  e  melhoramentos  de  serviços  já  que  estamos  oferecendo  uma
prorrogação?  Esta  prorrogação  pode  ser  por  10  anos  ou  pode  ser  menor?  O
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Conselheiro  da  PGM,  Adivandro  Rech   diz  que  não  estamos  prorrogando  nada,
apenas  dizendo que o local onde está a rodoviária por enquanto é adequado, tanto
que  permitimos que mantenha  o  serviço  prestado  lá.  Em relação  a  acessibilidade,
existe uma legislação, que se  não estão cumprindo, baseado na  legislação Federal e
Municipal que trata o assunto, o Município pode autuar  e exigir que o faça, mas não
como uma condição, pois a licitação não é nossa, é  estadual.  O Conselheiro  da
SEPLAN, Jorge C. Spinelli Dutra   coloca que em relação a situação da rodoviária,
hoje está tramitando, em paralelo, um processo de IU-Informações Urbanísticas e CA-
Carta de Alinhamento que é  para regularização do que tem construído na estação
rodoviária. O prédio, parte tem habite-se e parte não. Não foi colocado para o Conselho
na outra reunião . Eles tem 4 imóveis, quatro matrículas independentes e tudo o que
está construído está nestes quatro terrenos. Tem parte  de um prédio em cima de uma
matrícula,  parte  em outra  e  assim por  diante.  Parte  da  edificação,  a  original,  tem
habite-se aprovado pelo Município. Todo o restante  não está regularizado. Os lotes
deveriam  estar  aglutinados.  Inclusive  tem  uma  transportadora  que  está  junto.  O
Município  está  regularizando  a  situação  fundiária  e  das  edificações.  Eles  precisam
desta  documentação  para  a  licitação.  Necessariamente,  para  poder  regularizar  a
situação, o Município vai exigir que atenda a questão de acessibilidade, adequação de
rampas e  todas  as exigências que  a  legislação exige.  Pelo  que sabemos,  o  edital
remete  a  legislação  municipal  as  exigências   na  questão  de   atendimentos  da
construção,  a  não  ser  os  quesitos  específicos   de  estacionamentos,  circulação  de
ônibus,  do  tipo  de   aparelho  que  é  para  ser  a  rodoviária.  Inclusive  quanto  mais
qualificados  nas  estruturas,  mais  pontuação  terão  no  edital.  Quanto  a  questão  da
edificação, temos a legislação municipal que vai exigir  o que precisa para regularizar.
Quero salientar, que de certa forma, o Município está  numa situação cômoda, pois eles
tem que regularizar sua situação diante do Município e qualificar para poder pontuar.  O
Município pode exigir o que entender, que precisarão fazer. Se tudo estivesse  legal,
teríamos que flexibilizar alguma coisa.  O problema deles é questão de espaço, para
poder flexibilizar a questão de estacionamento de ônibus e ampliar estacionamento de
visitantes. O Conselheiro da SMTTM, Aldair Bianchi,  coloca que  a  instalação de um
terminal Rodoviário prevê estudo de impacto de trânsito. Nestes  dá para  prever  um
estudo  de  circulação  na  frente.  Inclusive  o  Sr.  Gobato,  há  um ano,  pediu  para  a
secretaria  fazer  este  estudo,  inclusive na questão de acessos.   A Conselheira  do
SINDUSCON, Orildes Tres,  pergunta como funciona  a questão de ser aprovado para
algum outro fim e  substituí-lo para este fim, enquanto Município? Na frente  tem vários
pavilhões que poderia ser locado para servir de estacionamento.  O Conselheiro  da
SEPLAN,  Jorge  C.  Spinelli  Dutra,  diz  que   tem  algumas  opções.  Ouvimos  o
depoimento dos donos da rodoviária na questão da demanda do terminal,  está em
curva descendente e a tendência é esta.  Está cada vez mais difícil. Hoje eles têm uma
capacidade instalada ali ociosa. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres, coloca
que não diria ociosa, diria mal utilizada. O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli
Dutra, diz que o número de  viagens que inicia e que termina na estação rodoviária ,
hoje é de pouco mais que a metade de sua capacidade de operar. Inclusive o número
de box, que são 36, os guiches para venda de passagens está diminuindo,  hoje pode
ser comprada pela internet. O que eles não tem hoje é espaço para estacionamento em
alguns dias, a área dos taxis e não tem  espaço para estacionar os ônibus que estão a
espera, os ônibus que não tem garagem no Município estacionam na rua. Existe uma
ociosidade para a utilização da estação rodoviária.  A Conselheira do SINDUSCON,

                                                                                                                                                    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
47
48



                                                        PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL

           CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E            
                          GESTÃO TERRITORIAL          -          CONSEPLAN
                                                                                                                                                                 Ata 29/2012
Orildes Tres   coloca que para ir a Porto Alegre de ônibus, não dá para deixar o carro
no estacionamento pois é difícil haver vagas.  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C.
Spinelli  Dutra,  diz  que   pode   ter  a  opção  de  colocar  mais  um  andar  de
estacionamento, aumentam as vagas.  Há também a opção de usar uma área que tem
ao  norte  que  é  outra  empresa,  o  espaço  ficaria  maior.  O  Conselheiro  do  CDL,
Wanderlei Gonzatto , diz que a resposta está adequada ao meu pronunciamento da
ultima reunião, pois quando se pensa na coisa pública se pensa no ideal, mas no dia a
dia,   as  coisas  não   são  dimensionadas  para  isto.  Temos  a  restrição,  pois  se
dimensiona  todo  o  sistema  para  a  demanda  máxima.  Temos  gargalos,  mas
comparando com outras restrições que temos  no Município, me parece coerente o
redimensionamento das restrições  dos dimensionamentos dos gargalos e a rodoviária
não é uma exceção. Ela tem restrições, não diferente das restrições das vias públicas
como as que existem na nossa casa,  com os estacionamentos nos edifícios, é de dois
box, mas é pouco, ai coloca-se três e verifica-se que precisa-se de mais. Sempre vai
ter um nível de restrição que se projeta como os demais. A restrição não é diferente da
média  das  restrições  relacionadas  ao  segmento.  Quando  meu  filho  estava  fora
estacionava ali, foram oito anos usando, e me parece uma restrição tolerável. Quando
se vai ao aeroporto de Congonhas em São Paulo, hoje ampliaram, mas também tem
restrições. Quando perguntam o local e o Conselheiro Dutra colocou que além do local,
ainda é possível dizer, pode neste local, e depois fazer outras exigibilidades, me parece
ser uma resposta bem prudente.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,  ao
invés de dizer pode, diria que o município não tem argumentos técnicos para  dizer
não, e colocar que será feito o estudo.  Talvez colocar  a  viabilidade de impacto de
transito, isto seria um subsídio para  decidir. Sem isto parece muito remoto, dizer sim
ou não.  O Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,   diz que  o  Município  vai  se
posicionar de acordo com a realidade, pois a primeira pergunta pode ser respondida
que não existe local determinado, nem no Plano Diretor e nem estudos. A segunda, só
tem duas respostas: ou sim ou não. Se for não, obrigaria o Município a tomar medidas
para a rodoviária não ficar lá e sim é possível ficar lá. A Conselheira do SINDUSCON,
Orildes Tres,  salienta que a 2º pergunta diz que “permanece sendo o local aprovado
para ter uma estação rodoviária?” O Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,  diz que
o Município aprova aquele local, pois tem habite-se. A tendência deste  processo, em
decorrência  desta  regularização,  é  dar  o  habite-se  e  é  claro  que  a  secretaria   vai
solicitar  o  cumprimento  da  legislação  municipal  dentro  do  que  não  está  sendo
cumprido. Não temos que exigir mais do que isto.  No momento  que a legislação disser
que tem que ter 10 vagas e dissermos que tem que ter 11, os mandados de segurança
acabam com isto. Minha preocupação é se dissermos que não pode lá, teremos que
tirar,  se  dissermos  sim,  pode,  está  aprovado  ou  aprovado  parcialmente,  se  eles
cumprirem as determinações legais que o município der, nós vamos aprovar, pois não
tem como  não aprovar. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  coloca que se
tiver um segundo concorrente, se a licitação está pedindo, aprovado pelo município e a
gente entendeu aprovado pelo Município  algo que passou e regularizou e tem habite-
se não tem como ter um segundo concorrente.  O Conselheiro da PGM, Adivandro
Rech, diz que se tiver um segundo concorrente e fizer as duas perguntas, a primeira se
existe um local, não temos estudo e ai ele vai vir com o local, pedindo se pode, vamos
dizer  sim  ou  não. A  Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres  diz  que   meu
questionamento é pelo termo aprovado utilizado na segunda pergunta.  Se  dissermos
que este termo, aprovado, levando o aprovado com habite-se, tiramos  qualquer outra
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possibilidade de outro local, pois não tem nenhum outro com habite-se. O Conselheiro
da PGM, Adivandro Rech, diz que pode vir qualquer outra empresa e indicar o local
sem a construção. Eles podem construir.   A Conselheira do SINDUSCON, Orildes
Tres diz que, então a resposta desta pergunta poderia ser na forma que este local   tem
anuência do município para este fim e não aprovado.  A Presidente Sislaine Rossa
Simonetto,  diz  que  o  Conselho  não  pode  dizer  se  está  aprovado  ou  não.  Isto  é
competência da secretaria.  O Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,  diz que  é o
município que vai dar a resposta  a pergunta se está ou não aprovado. O Conselho vai
deliberar que, agora é o local, mas que o Município estaria fazendo estudos e isto nos
reserva o direito de após estes 10 anos poder trocar o localização. A Arq. Sandra M.E.
De  Brum  entende  que  o  aprovado  é  no  sentido  da  anuência.  A Conselheira  do
SINDUSCON,  Orildes  Tres,  diz  que   na  forma  que  está  escrito  na  pergunta,  se
entende que é aprovação de projeto.  O Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,  diz
que   é  aprovação  de  local.  Projeto  quem  aprova  é  o  Governo  do  Estado.   A
Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres,  diz  que  a  resposta  para  a  segunda
pergunta é que o Município entende, que o atual  local  é um dos possíveis,  até ter
estudos.  Isto  responde  o  que  está  na  licitação.  Precisamos  ser  bem  precisos  na
resposta para não dizer que este é o local, desconsiderando outros.  Conselheiro da
SEPLAN, Jorge C. Spinelli Dutra  diz que   de certa forma,  estamos numa situação
confortável pois,  embora não tenha no Plano Diretor Municipal, um  local indicado pois,
eles precisam de uma  regularização formal do imóvel e do local onde estão. Eles têm
habite-se parcial, tem problema de regularização fundiária que depende muito mais do
cartório. Para poder regularizar, e ai sim significa uma aprovação do que ele tem lá,
com habite-se,  e  aí  podemos exigir  que   ele  complemente  a  estrutura  para poder
operar. Ai vem a sugestão do Conselheiro Bianchi, da SMTTM, para observar o estudo
de impacto de trânsito. Também a questão da acessibilidade é importante. Temos esta
vantagem de cobrar isto.  A linha que o Conselheiro Adivandro defende, vamos dar um
prazo para que  o local sirva para este fim, desde que  assuma  estas   melhorias.   A
Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  diz que o Conselheiro está misturando. A
resposta para isto seria considerando que o Plano Diretor Municipal não  fez os estudos
necessários para um novo local, que atualmente  o imóvel que está sendo solicitado é o
que  está sendo utilizado como rodoviária e que no que se  refere as instalações deverá
respeitar   o que a legislação apresenta, entende este conselho que  este é um dos
locais  possíveis  de  se  manter  a  rodoviária  até   posterior  estudos.  A questão  das
edificações será cobrada em outras instâncias.  Conselheiro da SEPLAN, Jorge C.
Spinelli  Dutra  diz  que  sabemos  que  é  o  Município  que  tem que  cobrar,  não  é  o
Conselho, mas estamos trazendo esta discussão, estou defendendo que o Conselho se
manifeste que dá para aceitar, desde que  seja  qualificado o espaço. A deliberação do
Conselho será levado para o Município e estaremos respaldando o parecer final.  O
Conselheiro  da  PGM,  Adivandro  Rech,  diz  que  o  Conselho  vai  colocar  estas
situações que o município tem que iniciar estudos, e fazer o que precisa. É para isto
que ele está aqui. Ele não vai emitir uma certidão.  A posição do Conselho vai auxiliar
esta certidão.  Os termos da certidão não serão discutidos pelo Conselho. Mas ter esta
discussão,  ver  o  que  a  sociedade  quer,  ou  seja,  que  não  está  contente  com  a
localização atual, que tem fazer estudo, que tem que ter ligação com outros modais,
que  não  existem  hoje  mas  vão  existir,  que  não  está  interessante  a  situação  de
mobilidade que deveria  aumentar o número de vagas.  A certidão vai ser feita  pelo
Município.  Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli Dutra,  diz que eles tem que
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regularizar a situação fundiária e  apresentar o que tem aprovado hoje. E para isto terá
a questão do impacto de trânsito. O Conselheiro da CIC, Rodrigo Romanini, diz que
O DAER está licitando a Estação Rodoviária, o Município está dizendo que tem que ter
estudo. Até agora ninguém está dizendo quando vai ser este estudo. Daqui a pouco
este estudo será daqui a 9 anos e o projeto mais 4 ou 5 anos. Não teria que dar  um
prazo  para  este  estudo?  A Presidente  Sislaine  Rossa  Simonetto,  diz  que  para
responder  a  questão  um,  podemos  dizer  que  não  existe  local  determinado.  Na
segunda, entendo que a nossa resposta seria que o local hoje é um local adequado, no
momento,  pela  ausência  de  estudo  técnico,  e  sugerir  que  o  Município  aceite  esta
concessão  por  um prazo  de  10  anos  e  se  reserve  o  direito  de  fazer  uma análise
técnica,  se  é  o  local  adequado ou  não,  e  possamos sugerir  que  este  estudo  seja
iniciado  imediatamente e  feito  num prazo  de 5  anos e  teríamos mais  5  anos para
terminar o prazo da concessão. Não sei se cabe a este Conselho. Como sugestão, que
a secretaria competente analise, se o número de vagas que existe no local é adequado
ou se tem que aumentar, num prazo determinado. Poderíamos sugerir que a secretaria
faça esta análise.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que dentro desta linha,
sugiro colocar que  “deve cumprir o rito formal de regularização na forma da lei”.  A
Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres, diz que a pergunta que nos foi feita fica
com duplo sentido. Na resposta que a presidente sugeriu para a primeira pergunta,
dizendo não, eu sugiro dizer que  cabe ao município esta definição e  considerando
estudos do Plano Diretor Municipal, dentro de um futuro próximo este estudo estará
pronto e disponibilizado. Foi definido a redação do parecer para resposta das  duas
perguntas  por  unanimidade  dos  Conselheiros  presente s:  “O  Plano  Diretor
Municipal  não indica locais específicos, porém a v iabilidade de se instalar os
Terminais  Rodoviários  depende da  análise  de estudos  técnicos  do  município,
conforme  Art.  30,  parágrafo  único,  do  quadro  1,   T2  (  terminais  rodoviários,
ferroviários e aeroviários, conforme plano específi co) da Lei Complementar 290
de 24 de setembro de 2007- PDM. O Conselho,  entend e viável neste momento a
continuidade do terminal Rodoviário onde se encontr a e sugerimos ao Município
que seja observado o Art. 33, do PDM, tendo em vist a a classificação da atividade
quanto a natureza incômoda, conforme art. 31, Incis o II, b. 
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, a Presidente Sislaine Rossa Simonetto
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 pela  Presidente   Sislaine
Rossa Simonetto.
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