
FÓRUM REGIONAL DE PLANEJAMENTO 1

ATA N°4 _ 2010

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, reuniram-se em 

caráter ordinário, às dezenove horas, no auditório do sexto pavimento da 

Secretaria de Obras e Viação e do Planejamento Municipal, sito na Av. 

Borges de Medeiros, nesta Capital, os Conselheiros e Delegados do Fórum 

Regional  de  Planejamento  e  demais  interessados  nos  assuntos  de 

planejamento urbano da Região 1, conforme constam da lista no livro de 

presenças  assinaram  Tânia  J.  Faillace,  Josita  Jonivier,  Fernado  F. 

Guaspari, Ivo R. Fernandes, Allan C. T. Furlan, Ana Lucia Lucas, Rodrigo 

C. Cárdia, Sylvio N. Pinto Junior, Humberto Hicker, Julio Cesar Cárdia, Ivo 

Krauspenhar, José E. Santos, Flávio D. Masina, Maria Alice Kans, Leon H 

Dziekaniak, Ana Maria Lens, Paulo G. M. Guarnieri, Adacir J. Flores, Pedro 

Zabaleta e Ibirá Lucas.  O coordenador Ibirá iniciou a reunião ordinária, 

com a pauta: 1. Revisão das Atas: acordaram em rever as atas via e-

mail e que a primeira sofreria as correções solicitadas por Cesar e Allan, 

também  acordaram em  simplificar  as  atas  procurando  registrar  as 

propostas  e  deliberações,  sendo  desnecessário  anotar  todas  as 

conversas;  2. Comunicações: Cesar informa sobre a Conferência das 

Cidades nos dias 16 e 17 deste mês,  Tânia informa sobre a audiência 

pública do Grêmio que se realizará no bairro Humaitá Navegantes, Ibirá 

pede  alerta  sobre  o  processo  da  FASE  com  as  manifestações  de 

moradores e encaminhamento na Assembléia Legislativa, Cesar informa 

presença da AMABI trazendo assunto sobre a Rua Pinheiro Machado; 3. 

Freqüência de Delegados e Entidades: Verificada a presença,  Ibirá 

manifestou  a  necessidade  de  chamar  suplentes  para  os  delegados 

faltantes e a possibilidade de exclusão de entidades conforme regimento, 

informa  também  a  desistência  do  delegado  Felisberto  e  deliberam 

solicitar  correspondência  ao  Felisberto  informando  seu  desligamento, 

também foi salientada a presença do representante do IAB (Humberto), 

da representante da AMA (vice-presidente  Josita) e da Associação de 

Moradores do Centro (Ana Maria);  4. Resultado das Comissões: a) 
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do  Regimento  Interno,  Sylvio  comenta  que  solicitou  cópia  do 

regimento  do  CMDUA  para  comparar,  e  que  o  artigo  10  deverá  ser 

mudado  para  garantir  deliberações  com  quorum  mínimo  de  50%  do 

votos, consideraram e aguardam redação para a 4º reunião ordinária; b) 

da  recepção  de  assuntos  da  comunidade,  Cesar apresenta 

representantes de AMABI que passam a comentar o projeto de abertura 

da Rua Pinheiro Machado com propósito de atender o Shopping Total, 

interferindo  negativamente  na  população  local,  relatam  Leon,  Mara 

Alice Kayer sobre a Pinheiro Machado. Preocupados com a atitude de 

descaso que vem tomando a EPTC, não levando em conta os apelos da 

comunidade,  favorecendo  a  instalação  do  Shopping,  ressalta  que  a 

comunidade é contraria ao empreendimento, pois a rota de fuga seria a 

Pinheiro Machado, que não foi projetada para receber um fluxo grande de 

veículos.  Estão  lutando,  já  foram  na  Câmara  dos  vereadores  e  dos 

deputados, levaram uma carta com a solicitação de que não houvesse a 

obra,  deixaram  o  documento.  Mas  até  o  momento  não  obtiveram 

qualquer resposta para seus apelos, a EPTC vem aos poucos modificando 

as ruas no entorno. Querem ver o que pode ser feito de urgente. Ibirá 

sugere que se forme uma comissão para se levantar o que esta sendo 

feito e qual é o projeto real. Solicitam colaboração da RP1.  Acordaram 

em formar comissão para acompanhar a AMABI em encontro na Câmara 

de  Vereadores  (CUTAB),  constituída  por  Cesar,  Ana  Lucia,  Tânia  e 

Humberto; c) do Viaduto Otávio Rocha, Flores diz que foi feito uma 

pasta  com  a  extensa  documentação,  pois  desde  2006  estão  fazendo 

levantamento, coletando dados dos problemas que a comunidade e os 

comerciantes  tem  enfrentado.  Ibirá pede  que  resuma  ao  máximo,  e 

deixa agendado para a próxima reunião, diagnóstico englobando a real 

situação  do  Viaduto.  Reforça  que  apresentem  o  diagnóstico  para 

encaminhar projeto, pois até junho deve encaminhá-los para o CMDUA. 

d) das solicitações a SPM,  Cesar e Sylvio, acordam que na semana 

encaminham e-mail  para  Ibirá  com reivindicações.  e) da Habitação, 

Ibirá reforça que é proposta do Jaime a comissão da habitação. Allan diz 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64



para tratar  de assuntos  já  encaminhando o  foco,  tendo o  cuidado de 

respeitar os levantamentos já feitos.  Paulo diz que ouviu no programa 

Palavras Cruzadas da TV Com, programa com os temas que debatemos, 

solicita que seja pedido uma cópia do programa do dia 14 de abril de 

2010.  Ibirá fala  sobre  a  comissão  de  habitação,  propõe  uma  nova 

estrutura, com objetivos mais específicos, caso não haja, propõe que seja 

dissolvida a comissão. Cesar diz que o tema da habitação é amplo e se 

foge do foco, diz mais que o DEMAB fez um planejamento neste sentido, 

colocando  que  seria  bom que  o  órgão  participasse  das  reuniões  para 

explicar  as  questões,  investimento  no  projeto  habitacional  deliberam 

continuar com comissão para habitação formada com os delegados Allan, 

Jaime e Ivo.  Guarnieri diz que se deve pensar em termos de região, 

para abranger até o J. Botânico e o entorno, com obtenção e viabilidade 

de recursos.  Sylvio diz que as ilhas precisam ser vistas, ter apoio para 

desenvolver-se.  Ivo fala  sobre  a  necessidade  de  se  fazer  um  fórum 

debatendo  as  questões  habitacionais,  relacionadas  ao  patrimônio 

tombado. Allan diz que trabalha em projetos de habitação, em que não 

se segue a lei, política de regularização, orientação do DEMAB, pois os 

condomínios construídos por este órgão não respeitam as normas, por 

exemplo sita o recuo de jardim. Fala da necessidade de se atender as 

classes  de  baixa  renda.  5.  Assuntos  Gerais:  Paulo fala  sobre  a 

necessidade de controlar o tempo para cada assunto.  Alan fala sobre a 

FASE,  que  foi  feito  um projeto  ambiental  prevendo  que  a  FASE  não 

sofreria alterações. Tânia diz que a questão da FASE é uma questão de 

interesse  político,  contrariando  os  ambientalistas,  há  de se pensar  na 

regularização  das  famílias  que  moram  lá.  Sugere  que  se  convide  a 

Incorporadora  Maiojama  para  apresentar  o  projeto,  para  ao  depois 

questionar  os  reais  interesses.  Flores,  diz  que  a  FASE  é  patrimônio 

tombado.  Diz  que no próximo dia  22 de abril  vai  haver  uma reunião 

discutindo  os  assuntos  da  arena  do  Grêmio,  implicações  de  banhado, 

sobre o fechamento de duas escolas, áreas impermeáveis, permuta de 

áreas  construídas  que  vem ocorrendo,  a  altura  que  vai  ultrapassar  a 
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100m de altura. 6. Assuntos para próxima pauta: Com citação de lista 

de  diversos  possíveis  assuntos  para  tratarmos,  entre  tantos  Ibirá 

enfatizou sobre a FASE, o Grêmio, o Viva o Centro, A Praça da Alfândega, 

e sobre os estacionamentos subterrâneos da Redenção e da Assembléia 

Legislativa.  Às  nove  horas  foram  encerrados  os  trabalhos  do  Fórum 

Regional  de  Planejamento.  Eu,  Stella  Maris  Bruscato,  assino  e  lavro, 

juntamente com o Conselheiro Ibirá Santos Lucas a presente ata.

97

98

99

100

101

102

103


