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Aos nove   dias  do mês de julho de  2012, às dezessete horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 22, para
assuntos constantes da convocação.
 PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC), Rodrigo Romanini (CIC),  Rudimar Menegotto (STR), Orildes Tres
(SINDUSCON),  Pablo  Uez  (SEAAQ),   Ivaldo  trentin  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone (UCS),  Sislaine Rossa Simonetto  (OAB),  Graziela  Cardoso Vanin
(OAB), Nadia Tannous (CREA), Nadia Zampieri Trentin (CREA),  Wanderlei Gonzatto
(CDL),  Pedro  Alcântara  Bitencourt  César  (OBSERVATUR),   João  Batista  Mosele
(SMH),  José Taiarol  (SMAPA),   Jorge C.  Spinelli  Dutra  (SEPLAN),  Adivandro Rech
(PGM),  Nestor  Pistorello  (SEMMA, SMAPA),  Ozório  Alcides Rocha  (SRM),   e  Flori
Campos Verlinde (SEMTUR) Contou com a presença da Arq. Sandra Mara E de Brun
(COPLAN/ SEPLAN), Tarciso Viero (COPLAN/SEPLAN) Odone M Gobatto e Glauber
Gobatto.
PAUTA:   A presidente Sislaine Rossa Simonetto  agradece a presença de todos.
Primeiro  Item:  Avisos  da  presidência .  Conselheiros  que  justificaram:  Andressa
Pianegonda (SEMMA) e Liliana Henrich (SMC).   Segundo Item: Ata 27/2012  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 SE TEMBRO DE 2007 (PDM).
A Presidente  Sislaine  Rossa  Simonetto  coloca  que  vamos  dar  andamento   ao
assunto  tratado  na  última  reunião  sobre  os  estudos  de  compatibilidade  entre  as
condições atuais do Terminal Rodoviário do Município e as demandas e perspectiva da
população  bem como acerca  da   necessidade  de  conveniência  da  implantação  de
outros terminais, conforme Art. 45. – Incisos  V , X e XVII da LC 290/07 – Plano
Diretor Municipal.. Temos os representantes  da Estação Rodoviária de Caxias do Sul,
o Sr. Odone Gobatto e o Sr Glauber Gobatto que nos solicitaram  fazer uso  da palavra
para  dar esclarecimentos sobre o assunto. A  Arq. Sandra M. E.de Brum da COPLAN
diz que enviamos o  questionário  com as questões que foram pedidas na última
reunião: 1)A localização atual do Terminal Rodoviário (rodoviária) gera conflitos viários
e de mobilidade? 2) Para uma melhor logística das funções do Terminal, a localização
deveria  ser no 2º Anel Perimetral , entre o 2º Anel Perimetral e o 3º Anel Perimetral
Rodoviário, no 3º Anel Perimetral Rodoviário ou fora do 3º Anel Perimetral Rodoviário?
3) Além de Terminal Rodoviário, deveria conjugar outros modais, como  por exemplo
ferroviário,  coletivo  urbano,  ciclovia,  etc?  4)  É  importante  ao  Terminal  Rodoviário
agregar  outras atividades e serviços, tanto públicos quanto privados? Quais? 5) No
caso de entendimento de alteração na localização atual do Terminal Rodoviário, este
deve ser planejado para atender um horizonte de até quantos anos? 6) Apontar outros
quesitos ou condicionantes relevantes que devem ser considerados na elaboração das
diretrizes para  o referido estudo. Encaminhamos também o edital da licitação do
Terminal  Rodoviário  e  a  empresa  nos  mandou  dados  de  pesquisa  que  foi
realizada. O Sr. Glauber Gobatto  agradece  a oportunidade de estar presente e diz
que  é  diretor  da  rodoviária  na  parte  operacional  do  empreendimento  e  também
Presidente do Sindicato das Estações Rodoviárias do Rio Grande do Sul. O assunto é
muito importante para a cidade,  para o usuário do transporte coletivo e para nós como
empresa concessionária que está sendo licitada pelo  Governo Estadual. Como nosso
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contrato, inicialmente, era previsto para 2014  e o Governo do Estado acelerou estas
licitações devido a conclusões que o DAER teve, Caxias do Sul como uma cidade do
porte que tem necessita de um estudo para esta demanda. Mas como o edital está ai e
a data é 10 de setembro de 2012, nós como participantes precisamos de pareceres  da
prefeitura.  Para cumprir um dos requisitos do edital que é  item 3.7 que diz respeito a
estes pareceres da prefeitura, encaminhamos um protocolo, com solicitação ao Prefeito
e este encaminhou a SEPLAN e acabou como assunto neste Conselho. Estou aqui
para esclarecer dúvidas com relação ao terminal, aos serviços e também para informar
que  existe  um  processo  licitatório  que  será  dia  10  de   setembro,  que  queremos
participar e precisamos destes pareceres. Com  relação a localização do terminal, não
é só Caxias que está sendo licitada. São 284 rodoviárias no Estado e nós resolvemos
participar da licitação. São dois itens da licitação, um deles  que precisa de parecer da
prefeitura quanto a localização do prédio, tendo em vista os interesses de  trânsito local
e  o Plano Diretor Municipal da cidade.  Fizemos o  ofício solicitando estas informações
e aguardamos resposta.  Nos foi solicitado algumas informações e trouxemos em forma
de gráfico, dados da pesquisa de campo realizada  sobre os serviços da rodoviária. É
importante  estes  dados  para  discutir,  quando  se  fala  em matéria  de  relocação  ou
manter o local do empreendimento no perímetro urbano, como é a estação rodoviária,
terminal  intermunicipal que atende todas as linhas do estado, as  interestaduais e as
intra  municipais,  estas  utilizam  o  terminal  de  forma  gratuita,  pois  atendem  as
populações dos distritos que vão fazer transbordo ou  utilizar algum serviço na cidade.
Trouxe  a  evolução  do  número  de  passageiros,   que  seria  as  pessoas  que  estão
frequentando a  rodoviária.  Vimos que nosso negócio se mantem estável quanto aos
passageiros transportados nestes últimos anos. Temos preocupação  quanto a saída ou
não  ou  fazer  proposta  de  outro  local  .  Temos  quase  certeza  absoluta,  que  os
passageiros que utilizam as linhas metropolitanas,  que representam quase 35% do
embarque e  desembarque,  deixariam de utilizar.  Ele utiliza o ônibus mas pode parar
em qualquer parada para pegar passageiros. Isto  ia resultar numa perda de receita
imediata e de fluxo de passageiros que reflete no preço que o passageiro vai pagar
para chegar a Caxias do Sul, se descer na rodoviária.  Seria um problema o transbordo
de passageiros,   de ir até lá ou desembarcar aqui ou de vir de lá  para cá e pegar um
intermunicipal.  Teria  um aumento de despesas na tarifa, pois hoje  vocês tem um
planejamento estratégico  de trânsito e urbanismo para poder trazer os passageiros
para cá sem problemas, linhas com trem ou com transporte que o passageiro possa ir
para lá com malas e se deslocar sem ter um impacto muito grande. No edital que está
sendo colocado aumentou a questão de integração da rodoviária com o transito da
cidade.  Apresentamos  as  tarifas.  Achamos  que  teríamos  tempo  para  fazer  um
planejamento, não só para Caxias do Sul mas para todo o sistema, mas o edital está
colocado  e  a  licitação  vai  correr.  A pesquisa  foi  feita  para  ver  o  nosso  serviço  e
atendimento. Verificou-se que a maioria dos passageiros é solteiro, a renda é de  800 a
2000 reais. O motivo da viagem, a maioria é profissional e saúde. Metade reside em
Caxias  do  Sul   e  metade  fora.  As  linhas,  63  % é  de  longo  curso  e  os  37% são
metropolitanas.  Porto Alegre é o maior destino.  Existem os que estão em trânsito.
Utilização de transporte quando chegam, a maioria é taxi. 92% estão satisfeitos com o
local.   Reclamaram  sobre  o  frio  e  o  estacionamento.  Não  usam  muito  o  guarda
bagagem.  Quanto a localização  para trocar de lugar precisamos de infraestrutura.   O
Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli Dutra, pergunta qual é o principal acesso
das viagens a Caxias do Sul.  O Sr. Glauber Gobatto  diz que é a RS 122. A grande
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maioria dos carros  vem por Farroupilha, pois atende toda a área da fronteira e de Porto
Alegre. A linha comum vem pela BR 116 e todas interestaduais saem pela BR116. Na
interestadual,  a  venda  é  feita  diretamente  com  as  empresas  transportadoras  que
operam no terminal. Nossa concessão é só de linhas intermunicipais. Embarcam em
torno de 5 a 6 mil passageiros por mês, isso são informações das empresas. Principais
destinos são,  Curitiba,  São Paulo,  Foz do Iguaçu.  O avião prejudicou a  receita  da
interestadual. Hoje a passagem é de 80 reais e a de avião é 50 reais, se for comprada
antecipada, e a nossa é tabelada.  Para concluir,   nós precisamos de um parecer deste
conselho  se  podemos  apresentar  a  nossa  proposta  de  continuar  no  local  onde
estamos. Não sabemos se existe outro concorrente ou se existe um local determinado.
Dada  a  pressa  que  a  licitação  foi  encaminhada  e  também  por  investimentos  que
teríamos que fazer em outro local, Só vamos participar se tivermos a documentação
para este local. A incapacidade de não participar nos levaria a um contrato precário e
este não tem dia para começar e dia para terminar. Não é o que queremos, não se
pode fazer projeção de investimentos, nem de caixa e nem de financeiro. Ficaríamos
com uma conta que não sabe se pode pagar.  A qualquer momento o governo pode
publicar,  mas o contrato acaba e vamos ficar  a título precário  e   não temos como
manter o mesmo nível de  qualidade  de serviço como temos hoje, pois não sabe  a que
prazo o nosso investimento se amortiza e a que prazo se fica com a concessão e nem
a que título. O título seria  precário,  mas a qualquer  momento viria  a licitação e os
investimentos que precisariam fazer não se farão e  ficaremos só com o passivo, que
vocês sabem  para buscar é complicado. Temos  funcionários e teremos que saber se
podemos participar ou não até para ver que tipo de serviço nós  vamos tratar.  Temos
um  mês  e  meio  para  preparar  a  nossa  proposta.A  Presidente  Sislaine  Rossa
Simonetto  agradece  e  coloca   aos  conselheiros  a  palavra  a  disposição  para  se
manifestarem sobre as questões enviadas.  A Conselheira do SINDUSCON Orildes
Tres ,  coloca  que  sua  entidade  acha  necessária  a  inclusão  neste  terminal,  a
possibilidade de agregar o transporte ferroviário, assim como o transporte urbano para
que não ocorra o que acontece hoje. Na questão da localização    concordamos que
seja   próximo a RS 122, pela ligação que vai ter com a perimetral e ligação direta com
o aeroporto.  O Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezzer  ,  diz  que   a  idéia   é  que  se
verificasse a possibilidade  de não ser um grande terminal mas sim que tivesse pontos
de embarque e desembarque em mais locais, pois até que ponto teria a necessidade
de se construir um grande terminal. Se levaria tudo para aquele lado a não ser que
fosse fora da cidade, mas ai temos a questão das pessoas preferirem como terminal
final que deveria ser  próximo do centro. O Conselheiro da SEAAQ, Pablo  Uez , diz
que  tivemos reunião,  mas o  assunto  não ficou encerrado na primeira  abordagem.
Preliminarmente,  levantou-se a  questão de que a localização hoje  gera conflito.  A
melhor logística não se  chegou a uma conclusão mas entre o 2º e o 3º anel seria  uma
localização  que as pessoas incluíram no debate.  A necessidade  de conjugar  com
outros modais   é  fundamental para que o sistema de mobilidade urbana funcione na
sua plenitude.  Agregar outras atividades e serviços é importante, até como forma de
oferecer serviços e quem sabe  conseguir remunerar melhor o sistema.  Atender  o
prazo, chegou-se a uma média de atender até 2050,  dar um prazo mais longo a este
modal. O Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedon e  diz que, sobre a
localização, achamos que gera conflitos, se  concluiu entre o 2º e 3º anel perimetral.
Conjugar com outros modais e outros serviços. Também poderia ter uma central de
serviços que facilitaria no trânsito e o prazo de 2030 a 2050.  Casualmente, orientei um
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trabalho de conclusão, a dois anos atrás da Natália Azambuja e a localização foi feita
onde está o Viaduto Torto da RS 122. Se for o caso poderemos colocar a disposição. A
Conselheira da OAB, Graziela Cardoso Vanin,  diz que  o trânsito na área central
gera bastante conflito. Quanto a localização,  a sugestão é no 3º anel, a ideia é próximo
da RS 122,  que imaginávamos ser o principal fluxo, próximo ao Campus 8 da UCS.
Quanto  a  conciliar  a   outros  modais,  é  importante,  principalmente  a  opção  de
transporte público em geral se for localizado mais fora da área  central e com relação a
outros serviços, surgiu a ideia de  plantão de polícia , posto de juizado da infância e
juventude,  lanchonetes , agencias bancárias, serviço de acesso a internet gratuito e
quanto ao período, no mínimo de 20 anos.  Quanto a outros quesitos de condicionantes
surgiu a questão de sustentabilidade ambiental, principalmente se  tiver a construção
de  um  novo  terminal  rodoviário.  A  Conselheira  do  CREA,  Nadia  Tannous,
acompanha o parecer da SEAAQ. O Conselheiro do CDL, Wanderlei Gonzatto,  diz
que  nossa posição conflita com  os demais pois  entendemos que não gera um conflito
relevante.   Até  se   discutiu  que  a  tendência  de  regulamentar  algo  é  estabelecer
requisitos rigorosos, idéias e o que nós imaginamos como serviço ótimo e não tanto o
fluxo urbano e a  realidade nossa do dia a dia  é de que a localização da rodoviária
mais próxima ao centro, atenderia  o principal agente do seu uso  que é aquele   que
vimos na pesquisa,  os de renda média baixa e que a localização  mais central, embora
isto possa trazer conflitos no fluxo urbano,  ainda é melhor  para aquele usuário da
Estação Rodoviária. Entendemos que a localização é um ponto forte  da rodoviária de
Caxias do sul, comparando com outras. Foi comentado a rodoviária de Porto Alegre
que é bem central  e que são pontos fortes,  não é  fraco  e  que a  contribuição de
conflitos  do aumento de fluxo não é tão relevante como é o benefício para os usuários
estarem  localizados  numa   área  mais  central.  O  Conselheiro  do  OBSERVATUR,
Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César ,  acompanha  o  parecer  da  UCS.  O
Conselheiro da SMH, João Batista Mosele diz que não chegamos a decidir um local,
mas acreditamos que deva atender ao menos 20 anos, estando em uma região com
possibilidade de juntar modais.  O Conselheiro da SMAPA, José Taiarol  diz  que a
ideia é tentar relocar em outro ponto, mas não temos como identificar. Acho que  outras
secretarias  que  são  mais  afins,  com  a  estrutura  do  PDM  poderiam  fazer  isto.  O
Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli Dutra diz que  não queremos manifestar
a posição neste momento, pois  de certa forma  vamos ser o receptáculo de tudo o que
está  surgindo  aqui.  O   que  tentamos  fazer   foi  facilitar  o  debate  trazendo  as
informações   para que  as entidades tivessem o conhecimento da discussão e das
demandas.  Foi  entregue  estes  quesitos  para  facilitar  esta  discussão.  Assim  como
trouxemos na reunião anterior,  as propostas e alternativas  já  discutidas em outras
áreas e etapas de possibilidades.  Convidamos os representantes da concessionária
atual com todo  o conhecimento da operação de serviços e das das preocupações  da
continuidade, dado o quadro novo da licitação imediata, pois tínhamos em  mente o
término da concessão atual . Isto é o que a SEPLAN esta trazendo ao Conselho para
que as entidades possam colher  lá  fora  suas  manifestações  como vimos que  está
acontecendo.   O  Conselheiro  da  PGM,  Adivandro  Rech,  diz  que  este
questionamento, nós da PGM, entendemos que  foge a  competência técnica jurídica .
São questionamentos que são para ser respondidos por outras áreas e não a nossa. As
observações que podemos fazer  aqui  para tentar  auxiliar  a decisão é de que  em
primeiro  lugar  no  plano  Diretor  Municipal  não  existe  um local  designado  para  ser
Estação Rodoviária e também  não diz que não pode ser  feito em determinado local,
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mas  o  Art  45,   remete  para  a  necessidade  de  realizar  estudos.  Estes  não  foram
realizados, existem alguns mas estão engatinhando e estamos diante de  um impasse.
A licitação vai ser  feita pelo Estado, a concessão, por 20 anos e existe um prazo  para
os interessados apresentem documentação necessária. Neste momento, se tomarmos
alguma decisão que  simplesmente inviabilize a continuidade, não do  negócio, mas a
continuidade da estação onde está, tem que ser fundamentado. Não é um simples,
acho que deve ou acho que não. Isto é técnico, não serve uma decisão que vá pelo que
cada um de nós , da entidade  acha do assunto. Temos que ter uma base  bastante
forte, principalmente para que posteriormente seja possível manter esta decisão. São
20 anos.  Nós também não podemos fugir  a responsabilidade,  deste  conselho e do
município de deixar de  dar  indicativos.   Ficarmos mais 20 anos  na mesma  situação,
se nós dissermos que este  é o local indicado por mais 20 anos, a empresa que  vencer
esta licitação , vai ficar naquele local e não tem necessidade de comprar outra área, de
mudar e sair de lá, porque ela ganhou a concorrência  com o Município dizendo que
podia. É certo que  não dá para autorizar por  20 anos, mas existem alguns meios de
tentar acertar esta situação que é  de estipular, por  exemplo, um prazo onde se realize
estudos.  Como a estrutura  já existe para que  fique durante mais  5 ou 10 anos, tempo
necessário para realizar estudos e  estes apontariam para outro local. O documento
que esta empresas solicitou, que até agora foi a única, que indicasse pela possibilidade
de  ser onde está, mas salientado que esta autorização é por determinado tempo, e
que após  de acordo com estudos realizados pelo município será indicado outro local.
Isto nós podemos fazer. Dizer onde  vai ser agora  é extremamente complicado e no
momento não é oportuno, principalmente porque não temos estudos para dizer onde
deve ser.  O Conselheiro da SEMMA, Nestor Pistorello,   diz que o  prazo deve ser
para 20, 30 ou 40 anos . Se projetarmos Caxias do Sul para 40 anos  com certeza o
local   que  está  não  será  viável,  mas   deve  ter  uma  integração  de  sistemas  de
transporte, não podemos  pensar só no rodoviário mas num sistema  que seja um
processo de transporte em conjunto. O Conselheiro da SRM, Ozório Alcides Rocha ,
entende que precisam de dados técnicos e o Município precisa definir pelas secretarias
técnicas  e  acompanhamos  o  parecer  da  SEPLAN  embasado  nos  laudos  da
Procuradoria. Queremos que primeiro tenha um conhecimento técnico da situação e a
posição  do  município  quanto  a  renovação  do   próprio  local.  O  Conselheiro  da
SEMTUR,  Flori  Campos  Verlinde,   diz  que   a  discussão  ficou  voltada  em  duas
questões. Primeiro quanto a localização, a secretaria entende que  sim, pode gerar  um
conflito, em função dos modais que venha  a desenvolver  num futuro próximo. A outra
questão é  que fosse pensado a conjugação de modais. A Arq Sandra M. E. De Brum,
diz que a COPLAN colocou esta discussão para termos um subsídio para dar resposta
a empresa e nossa preocupação é o prazo desta licitação que é bem curto e indicar um
local e até entender como a empresa poderia  fazer projeto em tão pouco prazo e por
outro lado também ter um aval do município por um prazo muito longo.  A colocação do
Conselheiro da PGM foi bem feita pois não sei se teria como  a empresa,  se não for o
prazo de 20 anos e tiver algum adendo que pode ser analisado após estes estudos. O
Sr  Odone Gobatto  diz que não vê nenhum inconveniente que o  poder municipal
estabeleça condições,  que o local  atual  aprovado não poderá  ficar  com um prazo
maior que vai depender de um estudo global do transporte coletivo. Isso poderá resultar
uma mudança de local. O que poderia ocorrer: o novo local  que seria escolhido pela
prefeitura,  nós teríamos que encontrar  um meio  econômico de poder  adquirir  e  o
DAER tem que anuir. Vamos apresentar o documento que a prefeitura vai nos entregar,
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se tiver prazo é o  DAER  que vai decidir. Tenho a impressão que nenhum de nós  sabe
que o local onde está vai ficar para sempre. È claro que com o futuro, Caxias do Sul vai
integrar modais e estabelecer locais diferentes, não vejo problema e acho que o Estado
também não vai   colocar  obstáculos para isto.   Estamos ali  a mais  de 30 anos,  o
comportamento de nosso usuário mudou. A gente imaginava que o crescimento fosse
muito maior.. Quando não existia a BR 101, todo o trânsito passava por aqui, tínhamos
um restaurante com capacidade para 400 pessoas, hoje temos  três restaurante e ao
todo a capacidade é 90 pessoas. O grande movimento deste tipo de comércio é a
usuário em trânsito que deixou de existir. Saiu do eixo da BR 116 e passou para a BR
101, isto representou para nós uma diminuição   de 3000 passageiros/dia em trânsito
que era o grande sustentáculo da área comercial. São detalhes que mudam muito e
podem mudar novamente lá na frente.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres ,
pede para o Conselheiro Jorge C. Espinelli  Dutra,se houve contato com o DAER.O
Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli  Dutra,  diz que não. Não temos ainda
estudo  técnico  e  nem de  viabilidade  para  podermos definir  estas  questões  .  O Sr
Odone coloca um número considerável  que é a perda de 3000 passageiros/dia em
trânsito. A função da rodoviária vem, gradativamente sendo reduzida pela mudança de
comportamento, outras opções, outros  arranjos de deslocamento das pessoas. Não
temos estudos e talvez o DAER também não tenha, se tivesse talvez nem teria feito a
licitação, principalmente nas cidades onde já tem uma  concessão vigente, embora  não
tenham sido feitas por processo licitatório. Também, em quase todos os assuntos  que
temos procurado o DAER  não temos tido resposta. Ele está muito desaparelhado e
não  temos  tido  muitas  respostas  das  perguntas  que  levamos.   Ele  vai  ter  que
formalmente   encaminhar  a  posição  dele   sobre  isto.  Colocou  uma  licitação  e
condicionou que os  concorrentes   tem que estar  licenciado  pelo  município.  O Sr.
Glauber Gobatto   coloca que esta questão de planejamento que está no Plano Diretor
é para todo o Estado, o sistema em si,  o DAER não quis o planejamento, vai fazer para
as  linhas  de  ônibus.   O  Plano  Diretor  vai  dar  projeção,  inclusive   vai  garantir  a
continuidade dos  serviços  Não foi feito estudos. Foi colocado na pauta esta demanda
para  todo  o  governo.  Seria  interessante  fazer,   O  Ministério  Público  Estadual
pressionou e disse que  tem que ter licitação imediata . Não deu tempo para nada.
Caxias do Sul, deveria ter uma licitação específica para a cidade, com estudos para o
local.  O edital para primeira categoria, funciona, como é o nosso caso, eles enquadram
aquelas que tem faturamento bruto de 25 mil para cima. Uma rodoviária como Torres,
tem menos demandas  e é comparada a Caxias do Sul.  Sem estudos,   sobrou um
problema para as prefeitura. O DAER não vai retirar o edital pois é um órgão  à parte e
nós como concessionária  estamos pressionados a  conseguir  a  documentação para
continuar com o serviço.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres    diz que o
Município não poderia entrar em contato com o DAER,  dizendo que está discutindo o
assunto e quando tiver uma conclusão informaremos. Caxias do Sul ainda tem um ano
ou  dois  de  concessão  do  serviço  e  vai  usar  este  período  para  a   conclusão  dos
estudos,  O Conselheiro  da  PGM,  Adivandro  Rech  diz  que  para   poder  liberar  e
responder  algum  processo  junto  ao  Ministério  Público,  estamos  nos  livrando  do
problema e  jogando  para  outros  .  O Conselheiro  da  SEPLAN,  Jorge  C.  Spinelli
Dutra, diz que a Lei 8987 é a legislação das permissões de concessões. Lei Nacional
Federal, todos os serviços de concessões públicas  tinham um prazo  até dezembro de
2010 para serem licitadas e o DAER está sendo pressionado pelo Ministério Público
para regularizar estas concessões.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, questiona
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se  esta concessão é ponto a ponto ou poderia atender na eventualidade de ser  criado
uma estação  de  transbordo  multimodal,  ter  uma parada,   não  como terminal,  mas
estratégica  na  estação  de  transbordo  para  que  o  passageiro  possa  descer  e  se
deslocar de trem, de carro, de ônibus ou de VLT para onde desejar. Parece que isto é
importante na discussão. O Sr. Glauber Gobatto , diz que hoje,  a rede estadual não
permite mais que uma estação rodoviária em cada  município  A lei estadual  que rege
a  legislação  do  transporte  intermunicipal  não  permite  mais  de  um  terminal
intermunicipal  por  município.  Teria  que  ter  uma  lei  que  mudasse  isto.   As
transportadoras tem um mercado que não é da rodoviária.  A sua linha é exclusiva.
Caxias do Sul a Porto Alegre, a empresa que ganhou o contrato pode explorar aquela
linha. Não posso começar  despachar ônibus de turismo sem ter alguma coisa  como
um terminal intermodal  onde  funcione o turismo, o trem e  o intermunicipal,   e os
mercados  se respeitam. Cada terminal possui o seu contrato, o intermunicipal, turismo,
o trem.  O embarque e desembarque fora , hoje, não é permitido. Deveria ter outra
maneira, vai depender do contrato. O Conselheiro da CDL  Wanderlei Gonzatto,  diz
que   está ficando  mais evidente a  inversão do processo, pois foi dito que lançaram
uma licitação antes da definição clara dos requisitos e se pensar em Caxias do Sul, 30,
40 ou 50 anos  é possível, mas tem que ser mediante estudos.  Deveria se pensar no
prazo  de  licitação,  pois  quando  o  Conselheiro  Adivandro  colocou  a  questão  como
alternativa   de   renovação  de concessão,   não permanente,  mas por  um tempo,
estabelecendo requisitos totalmente indefinidos pois  para o concessionário é dizer que
assume a responsabilidade, faço este  investimento e preciso de tanto tempo para fazer
este investimento. É  amortização de investimento que se está falando, vai ser por 20
ou 10,  30 ou 40,  isto muda o perfil  do investidor.  Quando se faz  uma concessão
pública para oferecer o serviço, esta variável não pode ser indefinida, ela precisa ser a
primeira  a  ser  definida.  Qual  o  montante  de  investimento  requerido  para  esta
concessão e consequentemente o tempo é definido.  Como, por exemplo, a RGE tem
concessão de 30 anos renovável  por mais 30 e está bem claro no contrato qual o
investimento mínimo que vai ter que fazer para amortizar o investimento. Isto atrai ou
não investidores então acho que esta variável deve ser a primeira definida e acho que a
falta de critérios para definição dela  tem que buscar numa renovação de concessão
por tempo suficiente para fazer um planejamento e definir se vai ser por 5 anos ou 8
anos  e sabendo que   este é o tempo que temos para fazer o planejamento  e ter esta
visão de futuro mais clara e ter uma concessão dentro dos conceitos técnicos do que é
concessão  caso  contrário  é  mais  uma  das  questões  que  se  faz  no  país  e  que
criticamos, que vai de lado, e que imaginamos  que no final acontece porque erramos
no planejamento. Devemos sugerir, na impossiblidade  de  abortar tudo e dar tempo ao
tempo  se dar uma concessão tampão definindo que terá o tempo necessário para
fazer  os  estudos  com  profundidade  e  abrangência  que  a  situação  requer.  O
Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,  diz que poderia ser por 10 anos  renovado
por mais 10 anos. Pode  ser renovada ou não . É perceptível e valiosa a intenção que
temos de  aproveitar o momento. Estamos discutindo, sobre  trem , aeroporto e quando
encontramos um momento como este  é que nós podemos mudar.   Qual é o local
ideal? O ideal  é ligar a trem ao aeroporto? Mas nós não temos o trem, não temos
aeroporto ainda. É o ideal? Sim não queremos ficar  mais 20 anos  aguardando para
tomar uma decisão melhor para a cidade. Só que estamos 30 anos aguardando e não
estamos  preparados. Qual é a situação? Aguardamos?  A cidade aguenta mais 10
anos? Pode ser que o trem chegue em 10 anos e o aeroporto  quem sabe  esteja
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pronto. São processos demorados,  sabemos disso. As  alterações em 10 anos vão
tornar,  provavelmente,  aquele   lugar  inviável  para   continuar    servindo  para  este
serviço.  E a licitação é por 10 anos e mais.  Quem disse que só esta empresa vai
participar da licitação? Pode ser que   venha outra empresa solicitando informações
para  o  município.  Venha  solicitar   onde  é  o  local  onde  achamos  que  seja  mais
adequado. Não sei se é, eu não tenho coragem de afirmar por não ser da área, que
algum lugar  da cidade é adequado ou não. Não tenho esta capacidade de fazer esta
afirmativa,  mas  se  nós  informamos  que,  é  possível  que  se  tenha  uma  estação
rodoviária onde está hoje, por 10 anos, e que neste período serão feitos novos estudos
e  para a renovação o município irá informar ou não, pois a renovação não é uma
garantia que a concessionária  tenha. Ela tem a garantia por 10 anos. A renovação  é
uma previsão  do exercício do poder discrissionário do estado por conveniência  e
oportunidade  se  vai  manter  ou  não  e  nós  vamos  estabelecer  a  conveniência   e
oportunidade dentro  da competência  do município,  de planejamento do seu próprio
solo, estabelecemos a possibilidade por 10 anos .Após vamos ver se é possível .É
claro que a concessionária  pode dizer, que não quer mais  se for em outro lugar, por 10
anos não é viável. Então se faça outra licitação. Poderá ter outras empresas. Dez anos
é muito tempo. Se nós não sabemos o que se quer dentro do planejamento da cidade
pois temos indícios mas não temos como afirmar, pois não sabemos se o trem vem ,se
o aeroporto vem. Eles não estão ai.  Entregar esta carta dizendo que lá é possível, por
10 anos, não vejo problema, basta condicionar a estudos para que ocorra a renovação
do contrato de concessão. Parar  a licitação não dá. Vai se conseguir aumentar o prazo
as concessões sao feitas por 10 anos e renovado o prazo  por mais 10 anos . Não é o
caso deles, pois já tem  a estrutura, mas qualquer outro, pois estaríamos ajudando a
direcionar a licitação,  ninguém vai entrar  se tiver que montar toda a estrutura, nós
automaticamente  estaríamos trabalhando contra o que queremos aqui, uma alteração
de  local.  A  Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres,  pergunta  qual  é  a
possibilidade do município, dentro do período, alterar  o local. O Conselheiro da PGM,
Adivandro Rech  diz que a empresa é que vai decidir se fica ou não, se concorda, pois
estamos alterando as regras no meio.A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,
diz que  quando for colocado o modal ferroviário ou o aeroporto esse terminal teria
obrigatoriedade de ter vínculo com  estes modais, então teria que mudar de lugar.  O
Conselheiro da SEPLAN Jorge C. Spinelli Dutra diz que voluntariamente, por parte
da  concessionaria, com o contrato em vigor,  manifeste o desejo de mudar o local e aí
com a anuência do Estado e do Município tudo se ajusta. Com a anuência de quem
concedeu e do concessionário. Agora, previamente, deixar definido não tem como.  O
Conselheiro da PGM, Adivandro Rech   coloca que  tem que ter uma motivação. Todo
ato administrativo deve ser motivado e   que  certidão nós daríamos dizendo não. Não
consigo  encontrar  no  Plano  Diretor  uma  base  para  isto.  O  transporte   deles  é
intermunicipal e não urbano que é o que se refere o PDM. O Sr Odone Gobatto,  diz
que não existe concessão  de uma  rodoviária interestadual, o que existe é que na
rodoviária  inter  municipal  existe  anuência  do DNIT que as empresas  interestaduais
operem no terminal rodoviário. Temos hoje uma concentração grande entre 16 horas e
10 horas da manhã. Após este horário temos uma hora, 20 ou 30 minutos  sem que um
único  ônibus  saia.  Então  o  que  temos  debatido  é  que  no  momento  que  o  DAER
autorizar uma linha entrar em contato com a estação rodoviária para ver se naquele
horário vai gerar conflito, pois se esta linha for autorizada 15 min depois a rodoviária vai
estar vazia. A  capacidade dela é de  34 ônibus a cada 15 minutos, hoje não operamos
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com 50%.  O passageiro que vem a Caxias do Sul,  vai procurar o serviço que está no
centro  da  cidade.  Hoje  não  temos decentralização  de serviços.   Não  vamos  fazer
investimento  por  dois  anos,  já  com  10  anos  com  renovação  por  mais  10  temos
condições de  melhorar, até no estacionamento, talvez construindo mais andares  Nós
também  compactuamos desta ideia  e uma vez que renovar o contrato, ir buscar outra
localização. Uma área que  atenda a todos mas dentro de um planejamento, onde todo
o sistema seja contemplado. O passageiro hoje não consegue chegar a rodoviária num
transporte urbano, não pode passar com a mala numa catraca. Tudo depende de uma
reestruturação pois deixar o passageiro com a única opção ir de taxi é triplicar ou mais
o preço da taxa .  O problema é como ele vai chegar lá. O Conselheiro da CIC, Olivir
Viezzer,   diz que PDM prevê a descentralização. O grande transporte coletivo se dará
no anel perimetral e ai vai ficar mais difícil o acesso a estação rodoviária no local atual.
A  discussão  está  convergindo  para  o  bom  senso,  com  a  disponibilidade  da
concessionária se adequar a  nova localização que o Plano Diretor Municipal venha a
definir no futuro. A Presidente Sislaine Rossa Simonetto  diz  que nossa discussão foi
esclarecedora, podemos nomear como relator a SEEAQ e revisor a PGM, para com
todas as informações,  na próxima reunião fazermos votação do parecer.  A próxima
reunião  será  extraordinária  dia  23  de  julho.Assuntos  Gerais:  O  livro  que  os
Conselheiros receberam, Caxias 2030, foi entregue pela administração. A Conselheira
do SINDUSCON  Orildes Tres, diz que o livro está  muito bom, exceção feita a capa.
Numa época onde todos estão preocupados com a acessibilidade esta capa está fora
das normas no que se refere a cores  para quem  enxerga pouco. O Conselheiro da
SEAAQ Pablo Uez,  diz que em função das  discussões sobre este assunto surgiu na
SEAAQ   a discussão  dos novos estacionamentos que foram regulamentados  e não
sei se posso trazer aqui. Porque não pintar os cordões nas cores e tirar um pouco das
placas para  permitir  a visibilidade dos estacionamentos da cidade?. Exemplo zona
azul, pintar o cordão de azul e tirar um pouco as placas. Zona verde pintar de verde e
também a  zona  branca  onde  que  os  cordões  são  amarelos.   A Conselheira   do
SINDUSCON Orildes  Tres  sugere  que  na  próxima  reunião  a  SEAAQ  faça  uma
sugestão por escrito e o Conselho coloca em votação  o que foi  aprovado por
unanimidade dos  Conselheiros presentes
ENCERRAMENTO Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Presidente  Sislaine  Rossa  Siomonetto
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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