ATA 07
PAUTA:

1. Relato do andamento das oficinas.
2. Avaliação dos pedidos de Reuniões Temáticas
3. Assuntos Gerais

DATA: 21/03/2018

LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito horas e trinta minutos do dia vinte e um do mês de março 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 sobre a pauta do dia e a participação do
Núcleo Gestor nas Oficinas de Revisão do Plano Diretor. Que foram recebidas quatro solicitações
de reuniões por seguimento. Agricultura familiar, saúde, habitação e Beira Trilho. Que estão
ocorrendo as oficinas territoriais quase todas as noites, a equipe que está trabalhando é enxuta.
Que está faltando o movimento comunitário em alguns bairros. Falta a presença dos presidentes
de bairro. Foi informado que no interior houve uma grande participação, maior que a participação
do centro, considerando a distância entre os distritos. Foi dito que na reunião do centro, que
ocorreu no Colégio Notre Dame, a maior participação foi do pessoal do centro e do bairro
vergueiro, na Fátima a participação foi pequena. Na oficina do dia 20 estavem presentes apenas 7
pessoas. A divulgação está ocorrendo, mas não se tem notado interesse em participar. Carla
Portal comentou que está em época de eleição dos representantes de bairros, por isso que a
participação deve estar pequena. Foi comentado sobre a Oficina 07 do Bairro Donária, que a
escola que ia receber a reunião, a diretora não avisou a equipe da escola e estava fechada. Foi
remarcada nova oficina na Escola do Jardim América no dia 12/04 às 18:30. Houve o comentário
sobre as solicitações de reuniões coincidentes com as oficinas e no horário noturno. Foi proposto
a realização da reunião de segmento da Agricultura Familiar junto com a Oficina que ocorrerá em
São Roque no dia 10/04/2018, mesmo que a reunião tenha uma duração maior. O Secretário do
Interior ficou de fazer a mediação com os moradores para esta reunião. Proposta aceita pelo
grupo. A reunião de segmento da saúde poderá ocorrer durante a reunião do conselho de Saúde,
sendo realizada uma plenária e após discutir com o Núcleo Técnico. Poderá ser avisado o Núcleo
Gestor caso queiram participar. Houve a sugestão de realizar reunião conjunta sobre habitação e
beira trilho, porém com um grupo menor que o sugerido. Carla Portal se encarregou de conversar
com o pessoal e propor que os grupos enviem representantes nas reuniões, não sendo
necessário a presença de todos. A reunião ficaria para dia 06/04 à 08:00 na Universidade de
Passo Fundo. O grupo dos deficiente físicos não se inscreveu para reunião, porém como é de
interesse esta discussão, será realizada uma reunião específica para tratar deste assunto. O
mesmo ocorreu com a CDL, Agenda 21, que não se inscreveram. Foi sugerido que estes
assuntos e os outros de interesse do Núcleo Gestor podem ser discutidos durante as reuniões
mensais do Núcleo. Foi dito que um assunto importante é a questão indígena, e não foi proposto
em nenhuma reunião. Será aproveitado as reuniões do Núcleo Gestor para realizar estas
reuniões. Emerson Drebes, representante do COMPEDE disse que encaminhou proposta de
reunião para o email do Plano Diretor solicitando a reunião junto ao Forum. Ademar Marques
justificou a falta de inscrição solicitando reunião no segmento ambiental e solicitou prorrogação do
prazo para inscrições de pedidos. A secretária respondeu que este processo precisa respeitar o
cronograma sugerido e deverão ser realizadas as discussões temáticas nas reuniões do Núcleo

Gestor. Ademar Marques disse que gostaria de realizar uma reunião sobre o berço das águas,
mobilidade urbana e áreas verdes. O Secretário Rubens sugeriu que as reuniões sobre áreas
verdes podem ser discutidas no forum sobre meio ambiente. A secretária Ana disse que a seplan
foi em vários conselhos realizar a apresentação de metodologia, que agora o Núcleo Técnico
pode ser convidado a participar das reuniões específicas dos conselhos, além de ser enviado
ofício aos conselhos para realizar estas reuniões nos horários dos conselhos. Eliana Bortolon,
salientou que isso não deve ser uma exigência e sim uma possibilidade. Paulo Carbonari disse
que esta é uma oportunidade para ouvir opiniões. Foi dito que as reuniões serão informadas ao
Núcleo Gestor. Marcos Gerhardt pediu confirmação se a reunião sobre agricultura familiar será
realizada juntamente com a Oficina do Distrito de São Roque, no dia 10/04/2018. A resposta foi
afirmativa. Paulo Cornélio perguntou se as discussões dos mananciais serão sobre o local (Passo
Fundo) ou o geral. A Secretária Ana falou que a oficina dos mananciais será mais direcionada e
não terá eleição de delegados por não ter distrito, será uma reunião temática, com uma dinâmica
diferente. Será realizada uma apresentação que foi utilizada na UPF. Que será realizado um
trabalho conjunto, e todos os assuntos relacionados a água serão abordados. Carla Portal
salientou que esta é uma parte importante mesmo sem ter a eleição de delegados. Secretário
Rubens disse que tudo já está definido. a reunião dos mananciais será diferente das demais.
Carla Portal solicitou que os conselhos repassem para o Núcleo Gestor as reuniões. Ubiratan Oro
comentou sobre a apresentação realizada pela UPF. Ana disse que foi solicitado à UPF o envio de
documento da elaborado por eles para compor o diagnóstico. Marcos Gerhardt solicitou que nas
reuniões específicas seja convidado o Núcleo Gestor. A secretária disse que será enviada agenda
de reuniões a todos. Foi dito que serão realizadas ainda cinco oficinas, dias 22/03, 27/03, 04/04,
05/04, 10/04 e 12/04. Thiago Capuano questionou a participação da UAMPAF, que ele tem
participado. Foi relembrado aos presentes que a próxima reunião, conforme Regimento Interno
será dia 18/04/2018 às 08h15min em primeira chamada e 08h30min em segunda chamada na
Secretaria do Meio Ambiente - SMAM. A reunião encerrou-se às nove horas e quinze minutos.

