ATA 16
PAUTA:

Alteração do Quorum mínimo para as Reuniões do Núcleo Gestor
Informações Gerais sobre divulgação do Diagnóstico

DATA: 19/12/2018

LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito horas e trinta minutos do dia dezenove do mês de dezembro de dois mil e dezoito, em segunda chamada, na Secretaria do Meio Ambiente - SMAM, iniciou-se a reunião do Núcleo Gestor
para a Revisão do Plano Diretor. Presentes vinte e nove (29) membros, conforme lista de presença, que faz parte integrante da presente ata. Inicialmente, a Presidente, Sra. Ana Paula Wickert
deu boas vindas aos presentes e disse que esta última reunião do ano terá uma pauta técnica.
Salientou que o diagnóstico que foi apresentado na reunião do mês passado foi disponibilizado no
site da prefeitura no dia 07/12/2018 e enviado mensagem aos membros avisando da disponibilização no dia 10/12/2018 e que já estão sendo recebidas contribuições. Foi lembrado que na reunião
passada, dia 21/11/2018 tivemos problemas com quorum. Esta reunião é para votação da alteração do quórum mínimo, que hoje é 2/3 em primeira chamada às 08:15 e 50% mais um em segunda chamada às 8:30. Foi informado que na reunião passada o quorum foi atingido após as 09:00,
o que causa desconforto aos presentes. Surgiu na reunião passada a proposta de alteração do
quorum. Foi informado que devido à alterações na legislação municipal e de pessoal de algumas
entidades, deverá haver alteração na composição do Núcleo Gestor. Todos serão noticiados que
caso queira realizar alteração dos membros encaminhem as solicitações de alteração para o Núcleo Gestor até janeiro para que seja elaborada nova portaria única de reorganização do pessoal. A
proposta de alteração é que permaneça o quorum de 2/3 em primeira chamada às 08:15 e qualquer número em segunda chamada às 08:30. Foi dito que caso queiram podem determinar um número mínimo para quórum. Após foi aberta a votação para alteração do quórum mínimo. O resultado da votação foi o seguinte: 23 votos à favor da alteração, 02 votos contra e 04 abstenções. Foi
salientado que a audiência Pública de Aprovação do Diagnóstico ocorrerá no dia 15/01/2019 às
18:00 horas no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fronteira Sul - UFFS,
o único totalmente acessível. A Câmara de Vereadores estará em reforma nesta data e os demais
auditórios consultados têm algum problema de acessibilidade. As audiências poderão ocorrer neste auditório e talvez as oficinas também possam ser realizadas neste mesmo local. Foi dito que
estão sendo recebidas as fichas com sugestões para o diagnóstico pelo formulário on-line, por email e através de processos protocolados. O que é proposta está sendo separado. O que irá para
audiência é apenas referente ao diagnóstico. Na Audiência Pública do dia 15/01/2019 será realizada uma apresentação detalhada do Diagnóstico com mais mapas e votação das fichas de sugestões recebidas. Após foi solicitado se alguém teria alguma sugestão em relação à apresentação e
lembrou que ainda pode ser enviado sugestões do diagnóstico para apreciação. O Representante
da UAMPAF, Sr. Tiago Capuano disse que mandou três questões no formulário on-line, pois não
encontrou no diagnóstico, na parte de mobilidade levantamento sobre transporte individual (taxis),
localização dos pontos de taxi, posição dos pontos de parada de ônibus e a questão dos dados
brutos do formulário que foi solicitado na reunião anterior. O representante da STSG, Sr. Cristian
Thans mencionou os aplicativos de transporte. A secretária disse que algumas coisas já estão
sendo trabalhadas. A representante da Arquitetura da IMED, Sra. Andréa Mussi falou sobre a reunião realizada com a APACE e que está preparando documentação com contribuições para envio
à SEPLAN, como acessibilidade, espaços de lazer, transporte coletivo. A secretária perguntou se
este documento vem com proposta de alteração do diagnóstico ou será geral. Andréa disse que
serão dois documentos, um com propostas e outro com diagnóstico. A secretária disse que as proposições recebidas estão sendo separadas em assuntos relacionados a diagnóstico das dúvidas e
as sugestões de alteração para serem utilizados na Etapa 03. Após o Representante do CDHPF,
Sr. Paulo Carbonari disse que ficou preocupado com o volume de material e que muitos não terão
tempo de garantir uma leitura consistente do material devido às festas de final de ano. Foi encaminhado por e-mail, proposta de alteração da data da Audiência Pública para fevereiro ou março/
2019 para que as pessoas tenham mais tempo de leitura e realização de proposições. A secretária
disse que além desta proposição, tem a de sugestão de separação do documento em 14 capítulos
para facilitar o acesso, o que achou ser uma boa sugestão. A Secretária disse que em consulta à

Procuradoria Geral do Município, foi dito que como a proposta não está em pauta e já foi votada e
aprovada em reunião anterior, o Núcleo Gestor deverá aprovar a inserção do assunto na pauta e
depois, caso seja aprovado a inserção na pauta, ser votada a alteração da data. Foi lembrado
que as datas foram votadas sendo discutido o fato de as datas serem próximas do natal e que
qualquer alteração implica em alteração do prazo final. Foi dito que ficou um prazo maior para conhecimento do documento (30 dias). O prazo inicial era 15 dias de disponibilização, 15 dias para
recebimento de propostas e 15 dias para análise. Foi aberto de forma que as propostas sejam
analisadas logo após o recebimento, permitindo desta forma mais tempo de disponibilização do
material. O representante da Secretaria de Meio ambiente, Sr. Rubens Altolfi disse que estes prazos já foram discutidos e aprovados em reuniões anteriores e deve ser mantido o que foi decidido
anteriormente. O representante da Agenda 21, Sr. Ademar Marques, disse que não vê prejuízo em
alterar esta data. Secretária disse que já foi chamada a audiência Pública com a publicação do
edital. Após foi aberta a votação para inclusão da Pauta. O resultado da votação foi 18 votos contrários à inclusão, 08 votos à favor da inclusão e 03 abstenções. O assunto não foi inserido na
pauta e a Audiência permanece no dia 15/01/2019. Não foi alterada a data de realização da Audiência, mas foi considerada a sugestão de divisão do documento em capítulos, por achar bem interessante e a possibilidade de envio por e-mail dos capítulos separados ao Núcleo Gestor para
distribuição. Foi avisado aos presentes que não haverá reunião do Núcleo Gestor no dia
16/01/2019 pela manhã para que os membros do Núcleo Gestor participe da Audiência Pública no
dia 15/01/2019 no auditório da UFFS às 18:00 horas. Que conta com a presença do Núcleo Gestor para auxiliar na Audiência Pública em troca da Reunião Ordinária do dia 16/01/2019. Pediu
para que, se possível, todos cheguem antes das 18:00 para auxiliar desde a inscrição dos participantes. Paulo Carbonari disse que a decisão de não aceitação de nem sequer discutir o assunto
pelo Núcleo Gestor não é uma atitude democrática, pois um fato é não aceitar a colocação na
pauta, mas foi recusado debater o assunto. Secretária reafirmou que a alteração de pauta deverá
ser enviada com 20 dias de antecedência, conforme parágrafo primeiro do Art. 11 do Regimento
Interno. Caso algum membro do Núcleo Gestor queira enviar sugestão de alteração de Pauta, que
deve respeitar o prazo para evitar desconforto. Foi desejado boas festas aos presentes e encerrada a reunião.

