
 

 

RESUMO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELA PMPA PARA REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR E FUCNIONAMENTO DO CMDUA, NA PANDEMIA DO CORONOA VIRUS 

 

1. No dia 06/03, em audiência realizada no MPE, o representante da SMAMS, HUDSON 

PAES, informou que seria desenvolvida uma Instrução Normativa contendo a 

metodologia de fluxo de trabalho para a revisão do Plano Diretor, a qual possuiria 

várias fontes, cujo fluxo seria apresentado ao CDMUA. 

 

2. Na reunião do CMDUA do dia 10/03, o secretário apresentou uma minuta de 

Instrução Normativa de Revisão do Plano Diretor, e pediu que na próxima reunião 

(que estava prevista para o dia 17/03), os conselheiros apresentarão suas 

contribuições à Minuta. 

https://prefeitura.poa.br/smams/noticias/smams-apresenta-instrucao-normativa-de-revisao-

do-plano-diretor 

 

3. A reunião do dia 17/03 chegou a ser convocada, mas logo em seguida cancelada pela 

própria prefeitura. 

 

4. Em 23/03 a Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística do 

Ministério Público emitiu uma Recomendação de que fosse suspenso o processo de 

revisão do Plano Diretor enquanto durasse o estado de urgência e calamidade (sem 

prejuízo das ações preparatórias internas, e não decisórias, como levantamento de 

dados e informações). 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/colunas/pensar_a_cidade/2020/03/731267-

ministerio-publico-sustenta-que-participacao-deve-ser-garantida.html 

 

5. As reuniões do CMDUA foram suspensas e o conselho não voltou a ser reunir. 

 

6. Não houve mais, portanto, oportunidade de debater e apresentar críticas e 

contribuições à Minuta da Instrução Normativa, apresentada pela SMAMS em 10/03. 
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7. Em 27/03 a Secretaria Executiva do CMDUA enviou email aos conselheiros 

consultando sobre a disponibilidade dos mesmos para participar de uma reunião por 

vídeo, por aplicativo, a ser realizada no dia 31/03, tendo como pauta: Plano Diretor; 

Eleições do CMDUA; e Situação atual e futura do CMDUA. 

 

8. No dia 30/03 a Secretaria Executiva  do CMDUA chegou a enviar por e-mial, para todos 

os conselheiros, link para realizar download do aplicativo zoom, através do qual seria 

realizada a reunião do dia 31/03. 

 

9. O Conselheiro da RGP1 encaminhou e-mail à Promotoria de Justiça de Habitação e 

Defesa da Ordem Urbanística do Ministério Público manifestando a preocupação ante 

o convite, que contraria a recomendação emitida pelo MP 

 

10. No próprio dia 31/03/2020, às 15hs, a Secretaria do CMDUA informou à todos os 

conselheiros, por whatsapp, que a reunião (marcada para as 16hs) estava cancelada, 

em razão de muitos conselheiros  haverem manifestado falta de possibilidade em 

participar da reunião e muitos em razão dos aparelhos e dificuldades em utilizá-los. 

 

11. No dia 05/05/2020 foi publicado o Decreto Municipal Nº 20.568, alterando o Decreto 

nº 20.013, de 15 de junho de 2018, que regulamenta o CMDUA. O decreto cria a figura 

de um “assessor do presidente”, bacharel em Direito, “que responderá pelas 

diligências de cunho jurídico com a homologação da Procuradoria-Geral do Município 

(PGM).” (Art. 1) Essa figura parece perigosa, pois passará a deter o poder de apontar o 

que é legal ou ilegal, tirando poder de crítica dos conselheiros. Da mesma forma o 

Decreto restringe o poder dos conselheiros de analisarem e opinarem sobre os de 

Projetos Especiais de Impacto Urbano de 2º e 3º Grau, passando parte das atribuições 

do CMDUA à CAUGE, comissão técnica que não possui membros eleitos e/ou 

representantes da sociedade civil. A publicação do Decreto se deu em um momento 

em que as reuniões do Conselho estão suspensas, de forma unilateral, sem o 

conhecimento ou debate com os demais membros do Conselho. A publicação do 

decreto não foi sequer comunicada aos conselheiros. 

 

12. No dia 07/05/2020 foi publicada edição-extra do Diário Oficial de Porto Alegre, 

contendo a RESOLUÇÃO 01/2020 do CMDUA. A resolução altera o Regimento Interno 

do Conselho e muda uma série de regras para as reuniões. As alterações se deram de 

forma unilateral, definidas pelo Secretário, num momento em que as reuniões estão 

suspensas e até o dia de hoje não foram nem sequer comunicadas aos conselheiros. A 

resolução define que “O Conselheiro ou Representante de Entidade inscrito apenas 

poderá ceder seu momento de fala ao respectivo Suplente ou Delegado”, ou seja, não 

serão mais admitidas intervenções da comunidade, ou da cidadania, que 

tradicionalmente recorre ao Conselho ou ao seu conselheiro regional para tratar de 

pautas relacionadas aos seus territórios. São limitadas as possibilidades de suscitar 

questão de ordem. As alterações são todas no sentido de restringir a possibilidade de 

debate e do contraditório, e de impor maior domínio e controle da reunião, de forma 

autoritária, por parte do Presidente do Conselho. 

 



13. No dia 12/05/2020 o Secretário da SMAMS e Presidente do CMDUA encaminhou por 

e-mail aos conselheiros Ofícios convidando os mesmos a indicar representantes para 

compor o Grupo de Trabalho (GT) Consultivo das Regiões do Planejamento. Da mesma 

forma convidou os representantes de entidades para compor o Grupo de Trabalho 

(GT) Consultivo Técnico.  Ambos os Grupos de Trabalho estavam previstos na minuta 

de Instrução Normativa de Revisão do Plano Diretor apresentada pela SMAMS na 

última reunião presencial do CMDUA, em 10/03. Porém, o CMDUA não voltou a se 

reunir e não houve debate/considerações/crítica ou aprovação da minuta. O convite 

da SMAMS ignora que a minuta ainda não foi aprovada e já começou a realizar 

convites e à formar grupos. A atitude também contraria a recomendação do MP, uma 

vez que a formação de grupos de trabalho com a sociedade civil é uma atividade 

participativa, e não se trata de levantamentos de dados ou informações... 

 

14. No dia 14/05/2020 a Secretaria Executiva do CMDUA enviou por e-mail aos 

conselheiros a minuta de um Decreto Municipal que trata da Estratégia de Deliberação 

Remota do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre 

(EDR-CMDUA). A minuta propõe que, enquanto durar a pandemia, o CMDUA passaria 

a se reunir através e “plataforma on-line”, em sessões virtuais. A minuta repassa aos 

conselheiros a responsabilidade de “providenciar equipamento com conexão à 

internet em banda larga suficiente para transmissão da videoconferência” e 

“providenciar dispositivo com câmera frontal habilitada e desobstruída”, entre outros, 

num afronte claro ao caráter popular e democrático do Conselho. Não há no texto da 

minuta previsão de acesso público às reuniões pela comunidade, ou canal de 

transmissão ao vivo das reuniões para os interessados; 

 

15. Alguns conselheiros manifestaram-se contrários à proposta, apontando os problemas 

que trazia e denunciando os riscos para a democracia e para o correto funcionamento 

do Conselho. 

 

16. Em 30/05, sem dar qualquer retorno sobre a consulta, o Secretário da SMAMS 

encaminhou por e-mail aos conselheiros um convite para uma reunião do CMDUA a 

ser realizada por plataforma eletrônica (Webex). O Secretário citou o embasamento no 

Decreto nº 20.583/2020, sem citar o debate sobre a minuta enviada anteriormente. 

 

Em RESUMO, o que está em curso é um conjunto de ataques frontais à ideia do CMDUA 

enquanto um espaço democrático e popular de participação da sociedade e de controle social 

no processo de planejamento urbano e de desenvolvimento urbano. As transformações são 

todas no sentido de diminuir as possibilidades de interferência crítica e de impor um caráter 

tecnocrata e autoritário no CMDUA.  

Da mesma forma se tratam de ataques aos próprios conselheiros, eleitos democraticamente 

pela cidadania para lhe representarem nesse espaço de debate público.  

Por fim é um afronte também à recomendação do Ministério Público, pois a Prefeitura seguiu 

trabalhando e organizando as atividades e processos participativos relacionados com o 

CMDUA e com a revisão do Plano Diretor. 


