
CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Ata nº003/21 – Aos treze dias do mês de setembro de 2021, às 17:30hs, reuniram-se via
plataforma online Google Meet da Secretaria de Planejamento, à rua Rio Apucaé, 774, 2º
andar,  os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano.  Estavam
presentes  Luiz  Antônio  Longo,  representando  a  OAB/RS;  Wolfgang  Erich  Trein,
representando o CONSEG; Rodrigo Colissi Alves, representando o CAU/RS; Francisco
Antônio  Pereira,  representando  o  Sinduscon/RS;  José  Elomar  Campos  Machado,
representando a ACBG; Paulo César Vitt,  representando o CREA/RS; Cláudia Simoni
Padilha, representando a ACAE-LN; Luciano Silveira, representando a ACX; Leandro Mai
representando  o  Departamento  de  Meio  Ambiente  Municipal;  Leticia  Zoratto,
representando  a  Secretaria  de  Planejamento  Municipal;  Secretário  Antônio  Bento
Carvalho, presidente deste conselho, e professor Benamy Turkienicz, da UFRGS, como
convidado.  O  secretário  Antônio  Carvalho  deu  início  à  reunião  pedindo  que  cada
participante se apresentasse e dissesse qual entidade representa, uma vez que esta é a
primeira reunião com os novos integrantes indicados. Na sequência Letícia leu a ata nº
002/21 e explicou que o motivo desta reunião é a aprovação junto a este conselho, do
Relatório do Diagnóstico do Município, elaborado pela NTU/UFGRS para a Revisão do
Plano Diretor, bem como a aprovação do cronograma de atividades que serão realizadas
para o desenvolvimento e conclusão da Revisão do Plano Diretor. Luiz Antônio Longo,
ressaltou a importância de atualizar o regimento deste conselho e explicou a função do
mesmo aos novos participantes. Letícia ressaltou a importância do papel fiscalizador do
CMDU em relação ao trabalho de Revisão do Plano Diretor, e comentou que o Professor
Benamy fora convidado para esta reunião para esclarecer  possíveis  dúvidas sobre o
diagnóstico. Antônio Carvalho, reiterou que o diagnóstico deve ser aprovado por este
conselho  e  que  o  mesmo  já  fora  apresentado  e  discutido  em  muitas  outras
oportunidades, bem como disponibilizado em meios físicos e digitais para consulta, mas
que ainda assim o professor Benamy estava presente para esclarecimentos caso ainda
hajam. Na sequência,  como não houveram questionamentos,  Antônio perguntou se o
Diagnóstico estava aprovado. Rodrigo Colissi, com a palavra, disse que o mesmo já fora
apresentado em inúmeras oportunidades, que é de conhecimento de todos seu conteúdo
e que portanto considera que esteja aprovado. Considerando que a fase de diagnóstico
fora superada e aprovada por este conselho, professor Benamy, com a palavra fez uma
explicação detalhada sobre a dinâmica das atividades, bem como sobre o calendário
apresentado (exposto na tela) e o que cada atividade representa. Explicou a importância
de  cada  etapa,  bem  como  da  participação  da  comunidade  e  deste  conselho  na
construção  das  propostas.  Foi  sugerida  uma  reunião  com  o  CMDU,  no  dia  28  de
setembro de 2021, às 17:30 hs, para que seja exposto ao conselho um resumo de todas
as informações que serão apresentadas nas audiências territoriais à população para que
o  mesmo  possa  validar  estas  ações.  Secretário  Antônio,  perguntou  então  sobre  a
aprovação das datas e quais sugestões de locais. Foram ajustadas as datas e locais
conforme sugestão do conselho. Entretanto em função da falta de energia provocada por
forte temporal, foi ajustado com o conselho que será enviado o cronograma com as datas
e  locais  corrigidos  para  que  o  conselho  fizesse  a  aprovação  via  link  do  Google
Formulários.  Nada mais a tratar encerro a presente ata,  por  mim assinada e demais
membros do conselho presente.


