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Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dez, reuniram-se em 

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

Secretaria de Planejamento Municipal,  sito na Av. Borges de Medeiros, 

nesta  Capital,  os  delegados  do  Fórum  Regional  de  Planejamento  e 

interessados  nos  assuntos  de  planejamento  urbano  da  Região, 

Jakubazsko,  Ivo  Rodrigues  Fernandes,  Alzira  Dornelles  Baú,  Ivo 

Krauspenhar,  Luiz  Nei  Resende  (Sinduscom),  Flávio  D.  Masina,  Alan 

Cristian  Tabile  Furlan,  Assis  Brasil  Olegário  Filho,  Pedro  Zabaleta, 

Margarita  Labarthe  (AMCB),  Ana Lucia  Lucas,  Tânia  J.  Faillace,  Sylvio 

Nogueira Pinto  Jr,  Francisco A.  A.  Zanin,  Ana Maria Lens,  Adacir  José 

Flores,  Maria  Alice  Krauns,  Jaime  Rodrigues  e  Ibirá  Lucas,  conforme 

consta no livro de presenças. Coordenando, Ibirá iniciou a reunião com 

leitura  da  ata  número  cinco,  que  foi  lida  e  aprovada.  Acordaram  os 

delegados que das atas deveriam constar simplesmente as deliberações e 

assunto  que  interessado  solicitar  registro.  Na  sequência  o  Ibirá  falou 

sobre  a  presença  dos  delegados  e  representantes  das  instituições, 

questionou os delegados sobre a exclusão dos faltosos, recomendaram 

contatos via SPM visando convidá-los ou solicitar  esclarecimento. Ivo, 

representando  a  comissão que trabalhou na  proposta  da alteração  do 

regimento,  expõe  alteração  do  artigo  dez,  exigindo  como  “quorum” 

mínimo a metade dos integrantes da RP1 e posta em votação, quatorze 

membros votou a favor, dois se abstiveram e dois foram contra.  Allan 

comunicou sobre a comissão reunida para apreciar EVU sobre a cobertura 

do  Internacional  que  foi  aprovada  no  CMDUA,  mesmo  com  pontos 

relevantes para a desaprovação, como vagas para estacionamento não 

atendidas e a invasão da cobertura sobre o recuo de jardim e sobre o 

passeio público. Ibirá comentou que solicitou outorga onerosa e pediu 

votação, mas a proposta foi rejeitada por maioria de votos no CMDUA. 

Flores comentou a sobre a comissão que estuda o Viaduto Otávio Rocha, 

citando que para projeto deveríamos começar do início, uma vez que os 
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esforços  pela  manutenção  do  viaduto  se  encontram  desarticulados. 

Margarita, representando a Associação de Moradores da Cidade Baixa, 

pediu observação do horário de inicio das reuniões. Declarada empossada 

como delegada  Ana Maria Lens, substituindo  Felisberto. Votaram em 

maioria decidindo sobre a manutenção do horário de inicio das reuniões 

para ás 19:00 horas, e por periodicidade de duas reuniões mensais. As 

vinte  e  uma  horas  encerrada  a  reunião  do  Fórum  Regional  de 

Planejamento, eu Stella Maris Bruscato lavro e assino e juntamente com 

o conselheiro Ibirá Santos Lucas a presente ata. 
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