
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA REGIÃO DE PLANEJAMENTO 1

Em 25 de fevereiro de 2010, no prédio da Secretaria Municipal de Obras e Viação da 

Prefeitura de Porto Alegre, sito à Av. Borges de Medeiros, no sexto andar, às 19h,  reuniram-

se os delegados e convidados da  Região de Planejamento1, conforme consta da lista no livro 

de presenças.   Dando início a reunião extraordinária, o coordenador  Ibirá fez a leitura da 

Pauta, constituída dos seguintes assuntos: Leitura da ata anterior; Comunicações; Pautas da 

Reunião Extraordinária; Assuntos Gerais e Encerramento. Sobre a leitura de Ata da reunião 

anterior, Ibirá comunicou que devido à ausência da Eunice que realizou a Ata e também de 

necessitar correções encaminhadas por e-mail,  esta ainda não estaria pronta para leitura e 

solicitou  apresentação  na  próxima  reunião  ordinária.   Comunicou  a  pauta  da  reunião 

extraordinária que é a formação de comissões em especial sobre o regimento interno e sobre 

o  projeto  da  UFRGS-ESEF,  o  projeto  na  André  da Rocha,  e  acordaram formar  também 

comissão  para  habitação  popular  e  para  recebimento  de  solicitações  da  comunidade, 

totalizando cinco comissões.   Na seqüência, assuntos gerais: Cesar pediu a apresentação dos 

convidados,  apresentaram-se  Ari  Bortoleto  –  Associação  da  Azenha,  Marília  Cardoso  – 

Movimento  Reviver  a  Independência,  Jaqueline  -  AMABI  Associação  dos  Moradores  e 

Amigos do Bairro Independência,  Leon Hernandes – Amigos da Rua Pinheiro Machado, 

Cléa  Motti  –  Amigos  da  Rua Pinheiro  Machado,  Janete  Barbosa  –  Moradora  do  Bairro 

Jardim Botânico, inscritos os conselheiros manifestaram-se,  Silvio –  questionou quanto a 

situações  organizacionais  da  reunião,  uma  vez  que  já  tinha  se  manifestado  em  reunião 

anterior sobre o assunto, primeiramente, quanto ao local utilizado e sua carência de infra-

estrutura, questionou qual o poder de influência do grupo RP1 nas decisões da prefeitura, 

qual  a  interferência  de  nossas  decisões  nas  políticas  públicas,  e  solicitou  esclarecimento 

quanto ao regimento interno. Ibirá informa que se empenhará para conseguir cursos para 

capacitar os delegados em assuntos da região, nos moldes do curso do CMDUA. Explica que 

os  delegados,  os  visitantes,  a  comunidade,  associações,  entidades  jurídicas,  moradores  e 

demais interessados podem enviar demandas a RP1 de assuntos de seu interesse, e participar 

apresentando projetos ou emitindo pareceres.  Neste momento apresentou o tratado com a 

SPM de  manter  uma  secretária  para  a  reunião  da  RP1,  e  apresentou  a  Sra  Stellamaris, 

estagiária do curso Técnico em Edificações que prepara a minuta da ata e deverá secretariar 

as reuniões. Quanto ao regimento interno é assunto de pauta na formação de comissão.  Ibirá 

comenta a necessidade de alterar a parte que trata do “quorum” como forma de legitimar as 

decisões do fórum devido à dificuldade em cumprir o regimento, por exigir 30 votos, quando 

1



o número de membros votantes em média,  presentes é de 11.    César -  Pede condições 

mínimas para a realização das reuniões da RP1.  Que os projetos tenham maior transparência, 

informando a população sobre construções, impacto ambiental e social, e ainda que a SPM dê 

condições à população interessada em obter informações. Diz que alguns bairros deveriam 

ter uma comissão permanente e participarem mais da RP1.   Jaime - questiona a forma de 

sua  participação,  se  como  delegado  representante  da  IPES,  ou  membro  da  RP1.   Ibirá 

comenta que os delegados tem direito a um voto e que as entidades também tem direito a um 

voto e desta forma as entidades devem informar o representante que não poderá ser delegado, 

pois  acumulará  dois votos.   Atualmente  junto a  RP1 há três entidades  representadas  por 

delegado eleito, a saber; Associação de Moradores da Cidade Baixa, do Centro e Moinhos de 

Ventos.  Que  devem  apresentar  nome  de  seus  representantes.   Assis –  Reforça  que  a 

comunidade  em  geral  pode  participar,  seja  entidade  constituída  ou  não,  desde  que  se 

articulem e se mobilizem para defender seus direitos. Jacqueline – Questiona de que forma 

podem participar e ter acesso aos projetos?  Ibirá responde, falando sobre a importância dos 

fóruns, da possibilidade de ter conhecimento prévio dos projetos, para facilitar na hora de 

emitir o parecer, agilizando o andamento. Lembra, que os conselheiros interessados podem 

requerer vistas ao projeto no CMDUA, tendo prazo de uma semana, para emitir o parecer, e 

mostra que pediu vistas ao projeto da ESEF justamente para criar uma comissão que o estude 

e emita parecer. Encerradas inscrições passamos a tratar da pauta, proposta a comissão para 

tratar  do  Regimento  Interno.    Cesar  propõe  comissão  de  recepção  dos  assuntos  da 

comunidade,  motivando-os  a  participar.   As comissões  são constituídas  por  interessados. 

Cléa Motti – moradora do bairro Jardim Botânico, reivindica maiores esclarecimentos sobre 

o projeto na ESEF.  Jaime –  informa que a relatora responsável pelo projeto da ESEF é a 

conselheira  Rejane.   Alan Furlan – Informa sobre as construções feitas na área da UFRGS, 

comenta  sobre  o  plano  diretor  interno  da  UFRGS  e  sobre  as  vinculações  de  projetos 

seqüenciais ao projeto origem, depois de aprovado o projeto inicial, estes tem que passar por 

uma nova análise e aprovação, seguir em anexo o projeto inicial - “projeto mãe”. Diz ainda 

que o projeto só é encaminhado para o relator quando não atende as exigências legais já 

previstas.  Ibirá –  Apresenta  aos  membros  a  planta  das  alterações  dos  prédios  novos  da 

ESEF. Lê o parecer de nr.219/09. Coloca em votação a necessidade de criar a comissão. A 

maioria  concorda.  Cria-se a comissão com 4 (quatro)  membros  para o projeto da ESEF-

UFRGS sendo o  Assis, Cléa, Janete e Jacqueline. Para o projeto na Rua Dês. André da 

Rocha, n° 182, fica estabelecido que o Ibirá entrará em contato com o empreendedor para o 
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primeiro  contato  com o  projeto,  e  verificar  a  possibilidade  de  agendar  apresentação  do 

projeto à RP1.  Fica estabelecido que para maior conhecimento do Regimento Interno, cria-se 

uma comissão, com 3 (três) pessoas responsáveis: Silvio Pinto, Dr. Ivo Fernandes (ausente, 

representante da Bela Vista) e o  Paulo Guarnieri.  Ibirá informou que a presenças serão 

verificadas e que as faltas deverão ser justificadas na próxima reunião, as justificativas serão 

anexadas à ata. Por interesse dos delegados constituiu-se a terceira comissão, responsável por 

receber  as  demandas  comunitárias,  constituída  pelos  delegados  Ari e  César.  A  quarta 

comissão  constituída  pelos  interessados  em  habitação  popular  com  componentes  os 

delegados  Jaime e  Alan.  Finalizando  a  reunião  passou-se  a  palavra  aos  convidados 

Jacqueline e Leon que apreciaram a reunião e declaram interesse em participar de outras. 

Sendo o que tínhamos para o momento o Coordenador Ibirá deu por encerrada a reunião que 

descrevi nesta ata e segue assinada por mim e pelo Coordenador do Fórum da RP1 e será 

revisada pelos presentes na próxima reunião.

Stellamaris                                                                     Arq e Urb Ibirá S Lucas

Secretária                                                                       Conselheiro da RP1
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