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1.No dia primeiro de julho de 2010,  realizou-se nas dependências da SPM, a  7º.(?) 

2.reunião  do  Forum  Regional  de  Planejamento  1,  de  Porto  Alegre.  Presentes,  o 

3.coordenador Ibirá de Luca,  e os delegados Margarita Labarthe,  Roberto Jakobazko, 

4.Fernando Guaspari, Cesar Cardia, Alzira Bán, Flávio Masina, Humberto Hickel, Alan 

5.Furlan,  Assis  Olegário,  Aqna  Maria  Lens,  Adacir  Flores,  Francisco  Zanini,  Pedro 

6.Zabaleta, Reinaldo Leiria (SERGS) e Tania Faillace, que foi escolhida pelo plenário 

7.para redigir a presente ata. Também assistiu à reunião, Marilia  Costa, moradora do 

8.bairro  Independência.  Abriu  a  reunião  o  coordenador,  informando  sobre  o 

9.funcionamento  do  CMDUA,  os  problemas  lá  verificados,  a  ausência  de  projetos 

10.elaborados  pelas  regiões,  mencionando  que  só  são  apresentados  projetos  de 

11.empreendedores,  e informando sobre a questão do Záffari  Bela Vista,  a antena da 

12.Polícia  Federal  no  Morro  Santana,  o  hipermercado  Walmart,  e  o  loteamento 

13.Montaine,  assim  como  a  indicação  de  votações  lá  havidas,  e  diligências  pedidas 

14sobre projetos polêmicos. Igualmente mencionou as futuras pautas do CMDUA, que 

15.está muito atrasado em suas apreciações, sendo que os próximos projetos alinhados 

16.referem-se  a  estações  de  rádio-base  rocktop  nas   avenidas  João  Pessoa  e  24  de 

17.Outubro. Foram dadas informações, pelo delegado Jakobazko sobre as reuniões da 

18.prefeitura  com  20  conselhos  municipais,  sendo  que  José  Euclésio,  da  Agadie, 

19.representou o CMDUA; e levantou a questão da obstrução do Túnel da Conceição e 

20.um  novo  projeto  viário,  que  vai  afetar  a  comunidade  do  bairro  Farroupilha, 

21.Independência e Floresta. Generalizou-se a discussão, sendo que a visitante Marília 

22.enfatizou que a iniciativa deve atender a uma reivindicação do Shopping Tottal para 

23.conseguir uma outra saída de seu estacionamento, de onde a sugestão de convocar a 

24.EPTC para explicar-se a respeito. Assis Olegário informou sobre algumas dezenas de 

25.shoppings que estão sendo planejados para a cidade, tornando-a a terceira capital em 

26.shoppings,  embora  ocupe  um  lugar  bem  mais  modesto  em  população.  Também 

27.informou  qeu  o  prefeito  pretende  formar  uma  comissão  especial  para  tratar  do 

28.regramento  das  áreas  de  interesse  cultural,  que  não  foram   definidas  durante  a 

29.revisão  do  plano  diretor.  Fez  uma  série  de  sugestões  para  a  formação  de  seus 

30.membros. Alan sugeriu encarrgar-se de buscar informações sobre diversos assuntos: 

31.inclusive  estudos  de  trânsito,  e  os  shoppings.  Cesar  levantou  as  dificuldades  na 

32.comunicação, a falta de condições de trabalho na RP1, e os votos no CMDUA. TAnia



33. abordou a questão do morro Santana, reiterando a proposta feita em 2008,para que se 

34.realizassem  seminários  entre  as  regiões,  incluindo  os  delegados  e  moradores 

35.interessados,  de  forma  a  elaborar  uma  política  articulada  de  atuação  do  controle 

36.social  em planejamento.  Zabaleta,  propós que o coordenador não votasse qualquer 

37.projeto  que  apresentasse  irregularidades  formais  ou  autoria  desc  onhecida  de 

38.pareceres,  páginas  não  numeradas,  etc.  prevenindo  fraudes  nos  mesmos.  Essa 

39.proposta  foi  levada  à  votação  e  aprovada  por  unanimidade.  A  outra  proposta 

40.aprovada por unanimidade foi  a convocação da EPTC para apresentar  seu projeto 

41.viário em relação ao túnel da Conceição e adjacências. Em princípio, isso ocorreria 

42.na próxima reunião, dia 16. Se, porém, fosse convocar esse órgão, seria contatado o 

43.projetista do empreeendimento, a empresa Matricial, e, dentro de  30 dias, a  SPM 

44.para informar sobre o planejamento dos shoppings e assuntos que provocam dúvidas 

45.dentro do planejamento. Finalmente, Flores lamentou que não está havendo sincronia 

46. nem articulação entre os grupos/comissões institucionais. que tratam da recuperação 

47. do Viaduto Otávio Rocha. Não chegou a ser votada uma proposta definida a esse 

48.respeito,  porque o  GT da  RP1 que  deveria  apresentar  um estudo  a  respeito,  não 

49.chegou a fazê-lo. Foi sugerido que outros participantes do bairro Centro assumissem 

50.a questão. A reunião foi encerrada às 21h20min.(TJF)


