ATA 23
PAUTA:

1. Aprovação da Ata da 21ª reunião do Núcleo Gestor do dia 15/05/2019.
2. Relato sobre o Seminário das Cidades
3. Assuntos Gerais

DATA: 19/06/2019

LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezenove, na Secretaria do Meio Ambiente SMAM, em primeira chamada às oito horas e quinze minutos, presentes 07 (sete) membros do
Núcleo Gestor. Em segunda chamada, às oito horas e trinta minutos presentes 20 (vinte)
membros do Núcleo Gestor, conforme lista de presença, parte integrante da presente ata.
Inicialmente, foi dado boas vindas e agradecido a presença de todos pela Presidente, Sra. Ana
Paula Wickert e informado que já havia quorum para início da reunião. Na sequência foi solicitado
a aprovação da Ata da 21ª reunião do Núcleo Gestor do dia 15/05/2019, enviada por email aos
Membros do Núcleo Gestor para conhecimento e envio de sugestões de alteração. Não houve
envio de sugestões de alteração. A Ata foi aprovada por todos os presentes. Após foi realizado o
relato sobre os três dia de realização do Seminário da Cidade. Primeiro dia - 16/05/2019 Abertura com a realização de palestras. Primeira palestra sobre Zoneamento e Uso do Solo na
Cidade Contemporânea realizada pela professora Rosa Kalil e segunda palestra sobre
Instrumentos Urbanísticos e Estatuto da Cidade realizada pela professora Andréa Mussi. O
Segundo dia - 17/05/2019, no período da manhã - Apresentação das Diretrizes gerais e
específicas para revisão do Plano Diretor e esclarecimento de dúvidas. No período da tarde
trabalho em grupo para discussão dos temas apresentados e votação das prioridades nos grupos
de trabalho. Terceiro dia - 18/05/2019 - Apresentação do resultado da votação na plenária. Na
sequência foi apresentado o resultado geral da votação por Tema: MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL: CONCORDO: 852; CONCORDO, COM RESSALVA: 101; DISCORDO: 3. USO
DO SOLO: CONCORDO: 1595; CONCORDO, COM RESSALVA: 210; DISCORDO: 136.
PAISAGEM E PATRIMÔNIO: CONCORDO:613; CONCORDO, COM RESSALVA: 38;
DISCORDO: 9. EQUIPAMENTOS URBANOS E ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO:
CONCORDO: 400; CONCORDO, COM RESSALVA: 58; DISCORDO: 7. HABITAÇÃO:
CONCORDO: 401; CONCORDO, COM RESSALVA: 78; DISCORDO: 16. MEIO AMBIENTE:
CONCORDO: 471; CONCORDO, COM RESSALVA: 112; DISCORDO: 11. DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO: CONCORDO: 1000; CONCORDO, COM RESSALVA: 221; DISCORDO: 137.
GESTÃO E INSTRUMENTOS: CONCORDO: 874; CONCORDO, COM RESSALVA: 153;
DISCORDO: 43. Após a apresentação, foi solicitado se algum presente gostaria de comentar
sobre o exposto. O representante do CDHPF, Sr. Leandro Scalabrim solicitou o número de
participantes do dia 17/05/2019 no período da tarde. Foi respondido que a participação foi de 86
respondentes. Foi explicado que há diferença entre o número de respostas porque a quantidade
de diretrizes é diferente por tema, além de que algumas pessoas não responderam sobre todas as
diretrizes. Foi dito que a íntegra do material com votação por diretriz está disponível no site da
prefeitura. Houve a informação de que a Audiência Pública para aprovação da Etapa 03 está
agendada para dia 15/08/2019 às 18:30 no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal Fronteira Sul - UFFS. Na rua Capitão Araújo ,nº 204/346. Leandro solicitou se na
Audiência do dia 15/08 pode participar qualquer cidadão. A resposta foi afirmativa. Foi explicado
que na audiência serão apresentadas as diretrizes com as correções. Não haverá abertura para
falas, mas haverá abertura para votação. No dia 31/07 todo material estará disponível no site da
prefeitura. Após o espaço foi aberto para Assuntos Gerais. Foi dito que na reunião do Núcleo
Gestor do dia 17/07 será a preparação para Audiência Pública. Leandro solicitou que a reunião do
Núcleo Gestor do mês de agosto seja antecipada para ser realizada antes da Audiência, ou se for
o caso realizar uma reunião extraordinária. Foi salientado pela secretária que com a alteração da

data, a reunião deveria ser realizada na segunda semana de agosto, porém devido as festividades
da semana do município seria difícil ser neste período. Foi colocado em votação a alteração da
data da reunião de agosto. A alteração foi aprovada pela maioria. A definição da data será
realizada posteriormente e enviado por email aos integrantes do Núcleo Gestor. O representante
do GESP, Sr. Paulo Cornélio solicitou alteração do horário da início da Audiência para as 19 horas.
Foi explicado que o horário é marcado para as 18 horas e trinta minutos para que os presentes
possam se organizar e assinar lista de presença e a Audiência possa ser iniciada às 19 horas. O
representante da Agenda 21, Sr Ademar Marques perguntou se haverá um debate anterior sobre
as proposições com o Núcleo Gestor. Foi respondido que não está previsto realização de
discussões prévias com o núcleo Gestor, antes da realização de audiências. O Núcleo Gestor
poderá participar das reuniões com o Núcleo Técnico auxiliando a execução dos trabalhos, basta
apenas verificar o dia e horário das reuniões e ver qual reunião é de interesse para participar. A
presidente encerrou a reunião às nove horas, informou aos presentes que a próxima reunião,
conforme Regimento Interno será dia 17/07/2019 às 08h15min em primeira chamada e 08h30min
em segunda chamada na Secretaria do Meio Ambiente - SMAM e agradeceu aos presentes.

