ATA 12
PAUTA:

DATA: 15/08/2018

1. Organização das fichas das Oficinas Propositivas Temáticas.
2. Seminário de trabalho para organização das Oficinas da Etapa 03 Oficinas Comunitárias Propositivas

LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito horas e trinta minutos do dia quinze do mês de agosto 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 os membros, conforme lista de presença, que faz parte
integrante da presente ata. Inicialmente, foi dado boas vindas aos presentes pela Presidente, Sra.
Ana Paula Wickert. Foi comentado que esta reunião será em um formato diferente e a idéia é
repassar os trabalhos dos grupos. O grupo que não conseguiu preencher a ficha poderá fazer hoje
durante a reunião. A idéia é que a reunião termine até as 09:40. Foi dito que as datas das oficinas
deverão ser marcadas a partir de outubro. Na reunião de setembro deverá ser feito o fechamento
das oficinas. Foi dito que foi encaminhado para o Núcleo Gestor e para os delegados, e-mail com
o link do questionário e pedido que fosse repassado para o maior número possível de pessoas.
Disse que o questionário foi elaborado, levando-se em consideração questionários já respondidos
para embasamento para elaboração deste. Foram utilizadas questões que mais apareceram nas
oficinas. A secretária apresentou o Renato, novo arquiteto contratado para auxiliar nos trabalhos
do Plano Diretor. Após foi repassado as sugestões para as oficinas. A secretária disse que o
Núcleo Gestor deverá verificar a disponibilidade de Agenda com os palestrantes, mas o convite
oficial será feito pela SEPLAN. Que as oficinas deverão ocorrer com composição de mesa, com
três palestrantes. Para Oficina 01 - Mobilidade Sustentável – Transporte Motorizado, foi sugerido
como palestrante a professora Michele Trevisan, da IMED. A sugestão é que a oficina ocorra no
auditório da IMED. A data seria final de outubro ou início de novembro no período da tarde. Foi
sugerido compor a mesa com três nomes, a professora Michele Trevisan, o Secretário Cristiam
Thans e o Servidor Gustavo Heurich. Deverá ser verificado se o pessoal aceita o convite. A
mobilização seria através de anúncio no site da IMED, facebook, contatos do Banco de Dados do
Núcleo de Educação da Secretaria de Segurança da Prefeitura. Para Oficina 02 - Mobilidade
Sustentável – Transporte Não Motorizado, o Sr. Ademar Marques fez crítica sobre a fragmentação
das oficinas. A secretária disse que não devemos retornar discussão sobre o que foi decidido na
reunião passada. O grupo decidiu junto como Forum de Mobilidade e Educação. Pensaram em
trazer o conceito de cidade sustentável e educadora. Os nomes sugeridos para palestrante são
Márcio Tachetto, Raquel Rúbio, Maurício Kuns, Paola Pol Saraiva e Eliara. Emerson Drebes,
representante do COMPEDE sugeriu fazer esta oficina na Semana Nacional do Trânsito que será
de 18 a 25 de setembro. A Secretária disse que não teremos tempo hábil para realização desta
oficina em setembro devido a necessidade de realização de assembléia de aprovação do
diagnóstico (Etapa 02). Foi sugerido pelo Núcleo Técnico fazer as duas oficinas de mobilidade no
mesmo dia, em sequencia, seria uma de manhã e outra de tarde. Eliana Bortolon disse que são
duas oficinas grandes e pode ser cansativo fazer junto. Paulo Carbonari disse que se juntar as
duas oficinas será um dia inteiro de debates. Seria um evento de Mobilidade. A proposta de
realização da oficina é que seja no auditório da FEAC da UPF. Foi salientado que a oficina terá de
ocorrer numa quarta feira devido à disponibilidade da palestrante sugerida. Tem de ser realizada
no período de aulas para garantir a participação dos acadêmicos. A mobilização seria por meio de
convite, divulgação em várias mídias: rádio, TV, Jornais, Cartaz e redes sociais. Para Oficina 03 Espaços Públicos e Equipamentos Sociais – Equipamentos Sociais. Eliana Bortolon sugeriu o
local para realização no auditório da UFFS, UPF (medicina) ou IMED (plano B). A data de
realização seria em outubro no período da tarde. A mobilização seria através das instituições de
ensino superior, Mídias (TV, jornal e Rádio), redes sociais, UAMPAF, equipamentos públicos
existentes imprensa, redes sociais, e-mail para os credenciados no CRECI e Instituições

religiosas. Foram indicados como palestrantes Cristina Fioreze, Carla Portal, Renata Costa.
Ficaram de conversar com o Professor Márcio Tascheto da UPF e Professora Cristina Fiorese
para indicação de outros palestrantes. Secretária Ana sugeriu o nome de Andréia Mussi para
palestrar. Para a oficina 04 Espaços Públicos e Equipamentos Sociais – Espaços Públicos e
Equipamentos de Lazer. Foi sugerido a realização de palestras pelas Secretarias de Assistência
Social ou Saúde. Deverá ser realizado uma palestra sobre espaços de lazer e regeneração da
saúde, mostrando a realidade do município. Foi levantada a idéia de realização da palestra por
alguém de Porto Alegre. Para não ter despesas com deslocamento pode-se realizar uma
conferência via Skype, mas será necessária uma boa conexão. Paulo Carbonari sugeriu que se
traga alguém que fale sobre a necessidade de escolas e equipamentos nos bairros. A Secretária
comentou sobre o uso do Plano de Equipamentos Públicos que fez um levantamento de onde tem
e onde faltam equipamentos. O levantamento foi feito em 2014 e está sendo atualizado pelo
Núcleo Técnico. Foi levantado a dúvida sobre em qual oficina seria discutido os equipamentos de
cultura se ficava junto à oficina de equipamentos sociais ou oficina de equipamentos de lazer.
Ficou decidido que os equipamentos de cultura serão discutidos na oficina dos equipamentos de
lazer. Foi solicitado a possibilidade de disponibilização dos materiais das palestras com
antecedência para consulta. Foi sugerido usar vídeos com links para consulta antes das oficinas.
O Sr. Luiz da Silva de Jesus, representante da Cresol solicitou se haverá disponibilização dos
materiais das oficinas para o Núcleo Gestor antes da apresentação. A resposta foi afirmativa. Foi
sugerido para realização da oficina 04 a Arena do Instituto Histórico de Passo Fundo - IHPF, caso
o tempo não esteja bom a oficina poderá ser realizada na Academia Passofundense de Letras que
é ao lado. Os dias e horários sugeridos foram em quartas no período da tarde ou sábado pela
manhã. A sugestão de palestrantes foram Andréa Mussi e Rosa Maria Locateli Kalil, além do
secretário de esporte - Giba e o secretário de cultura - Pedro Almeida para mediar. Pode-se utilizar
vídeos do Ministério das Cidades. A divulgação poderá ser realizada nos equipamentos sociais.
Podem participar o pessoal do Conselho de Cultura, SESC. Outro nome sugerido foi de Fabi
Burlamarqui. Para a oficina 05 - Desenvolvimento Econômico e Inovação, foi apresentado pela
Sra. Juliana Riffel. Não houve proposta de local para realização. A sugestão do Sr. Ubiratan Oro
para palestrante é o Professor Miguel Satter da UFRGS, que deverá falar sobre cidades
sustentáveis. Os presentes sugeriram Charles Israel (Parque Tecnológico UPF), Elenisa Ávila PROFUR. Foi sugerido apresentação do Case de Maringá - Conceito de Cidade. Andréia Mussi
sugeriu os nomes de Hamilton Martins ou Eduardo Capelari. Secretária Ana sugeriu a participação
do grupo Smart City da UPF (desenvolvimento econômico e inovação). Ademar Marques sugeriu o
nome de Roberto Rabelo para palestrar sobre conceito de sustentabilidade. A data sugerida para
realização é final de setembro. Para a Oficina 06 - Meio Ambiente e Ocupação do Território – Meio
Ambiente. Paulo Cornélio sugeriu apresentar uma concepção de território e recursos naturais,
com questões pontuais. Foi sugerido como palestrante a professora Helenice Grinberg professora
da UFRGS, estão aguardando confirmação de agenda com a palestrante. Foi sugerido realizar a
Oficina junto com a reunião do Conselho do Meio Ambiente, dia 13/09/2018 para garantir
presença. Como não terá tempo hábil para realização nesta data, poderá ser na reunião do mês
de outubro do conselho. Foi sugerido o Auditório do Ministério Público, ACISA ou na SMAM para
realização da oficina. Houve a sugestão de convidar o promotor Paulo Cirne para palestrar. Houve
a sugestão de solicitar uma indicação de palestrante para o Conselho do Meio Ambiente e
indicação de um professor que possa participar. Para a Oficina 07 - Meio Ambiente e Ocupação
Do Território – Habitação e Ocupações foi sugerido como palestrante a professora Rosa Maria
Locateli Kalil e Leandro Scalabrin. A sugestão é fazer a oficina na quinta à noite ou no sábado a
partir das 09:00, no centro. A Secretária sugeriu fazer uma fala do pessoal da FUNAI sobre a
movimentação indígena. Secretário Wilson Lill disse que já houve discussão sobre as demandas
dos indígenas com o Ministério Público. Foi sugerido a participação do Dr. Ricardo e Drª Fernanda
do Ministério Público Federal. Há a intenção de utilização do Fórum Municipal de Mobilidade
Humana. Sugestão de local para realização da oficina seria a Escola Notre Dame, Auditório de
medicina da UPF ou Auditório da UFFS. Para Oficina 08 - Meio Ambiente e Ocupação do Território
– Paisagem e Patrimônio, Mirian Karazek sugeriu como palestrante a Professora Débora Grando
Shöffel. Foi sugerido que a oficina ocorra em sextas no período da tarde pela disponibilidade da

palestrante ou na segunda, dia 03 à noite, mas esta data já não poderá ocorrer porque é em
setembro. A Secretária Ana sugeriu o nome de Mariana Mattei. Ademar Marques sugeriu o nome
de e Claudia Petry. O local seria a Arena IHPF, em caso de chuva Teatro Municipal ou Academia
Passofundense de Letras. A mobilização seria através do CMPC, Setorial de Patrimônio e Alunos
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (UPF e IMED). Secretária Ana sugeriu Professora
Ironita Policarpo Machado da UPF e Secretária Ana Wickert como mediadora da mesa. O Sr.
Marcos Gerhardt concordou com a sugestão. Para Oficina 09 - Meio Ambiente e Ocupação do
Território – Uso e Ocupação do Solo. Foi sugerido como local o Auditório da IMED. A sugestão de
palestrante é Luciane Rodrigues de Bitencourt (Coordenadora do Curso de Geografia da UPF).
Marcos Gerhardt disse que é uma proposta provisória. Aborda parte conceitual de uso e ocupação
do solo. Foi sugerido usar mídias digitais com grupos de 50 a 60 pessoas. A mobilização seria
através de meios impressos, focando a divulgação da oficina por meios eletrônicos (redes sociais,
site PMPF, via e-mail, WhatsApp, etc) ou, eventualmente, divulgação via emissores de
rádio/televisão locais. Eliana Bortolon sugeriu a realização das oficinas sempre nos mesmos locais
para não confundir as pessoas. Os locais seriam IMED, UPF, IFFS, IHPF. Secretária Ana disse
que é necessário um arquiteto para participar desta oficina, alguém de fora de Passo Fundo. O
nome sugerido foi o pessoal da empresa Vertrag de Curitiba, que elaboraram o Plano Urbanístico
Local e o Plano de Desenvolvimento Econômico Local. Carla Portal ficou de verificar um nome de
fora para sugestão. Para Oficina 10 - Gestão, Participação e Controle Social – Instrumentos do
Estatuto da Cidade foi sugerido como palestrante o Professor João Telmo Oliveira Filho, Janaina
Santin, da área de Direito, Ana Paula Wickert - SEPLAN, professora Andréia Mussi e Betânia da
SECRINT. Ademar Marques sugeriu o nome de Leandro Scalabrim (CDHPF) e Norberto Hawass.
Secretária Ana sugeriu a utilização de vídeos do CAPACIDADES. Andréia Mussi sugeriu a
verificação de cases e práticas de outras cidades para apresentação. Os dias e horários seriam
nas terças à tarde ou sábado de manhã, à partir de 20/11/2018. A mobilização seria realizada
através de convite pessoal às entidades. Para Oficina 11 - Gestão, Participação e Controle Social.
Paulo Carbonari sugeriu que esta seja a última oficina por abranger todos os assuntos. A sugestão
é fazer a mobilização para participação através dos delegados eleitos, membros do Núcleo Gestor
e Técnico. Convite dirigido (e-mail e mídias sociais) e divulgação por mídias diversas (rádio, TV
jornais, cartaz e redes sociais). Foi sugerido como palestrantes, Paulo Carbonari, Paulo Severo e
o pessoal do Conselho. Andréia Mussi sugeriu a participação da Associação dos Amigos da Praça
e Grupo de Mulheres Unidas Venceremos. Secretária Ana sugeriu a participação de alguém do
CMDI. Paulo Carbonari, disse que devido à gargalos e contradições tem de haver a participação
de alguém da SEPLAN. Marcos Gerhardt solicitou a possibilidade de manutenção da oficina 09
para dia 01/10. A Secretária Ana perguntou para o Núcleo Gestor se as oficinas deverão seguir
uma sequência lógica ou poderão ocorrer de forma aleatória com exceção das oficinas 10 e 11
que deverão ser as últimas. Carla Portal disse que as oficinas de mobilidade tem de ocorrer na
sequencia as demais podem ocorrer de forma aleatória. Paulo Carbonari disse que tem de ser
encontrada uma forma de dialogar com os delegados e uma maneira de enviar formulários para
preenchimento antecipado pelos delegados. O encontro poderá ser realizado uma vez por mês na
câmara de vereadores para discutir as responsabilidades. A Secretária Ana solicitou que esta
proposta seja encaminhada por e-mail. A idéia é realizar um encontro com os delegados antes do
início da realização das oficinas. O Secretário Wilson disse que tem de haver mais envolvimento
dos delegados nas oficinas. Foi relembrado aos presentes que a próxima reunião, conforme
Regimento Interno será dia 19/09/2018 às 08h15min em primeira chamada e 08h30min em
segunda chamada na Secretaria do Meio Ambiente - SMAM e que todos deverão trazer a planilha
de propostas preenchidas. A reunião encerrou-se às nove horas e cinquenta minutos.

