
Jornal do Comércio - Porto Alegre22

Política

Sexta-feira e fi m de semana
30 e 31 de julho e 1 de agosto de 2010

Adão Oliveira adaoliveira@jornaldocomercio.com.br

ConexãoPolítica

Nomeação

Plano Diretor

Prefeito veta os 60 metros
de preservação na orla
Lista de destaques de Fortunati foi publicada na quinta-feira

!

Fernanda Bastos
fernanda.bastos@jornaldocomercio.com.br

Terminou nesta quinta-feira
o mistério sobre os vetos do pre-
feito José Fortunati (PDT) ao pro-
jeto de lei de revisão do Plano Di-
retor de Porto Alegre, sancionado
na semana passada. Os 50 desta-
ques do prefeito à matéria foram
publicados no Diário Ofi cial do
Município desta quinta-feira.

Um dos vetos que deve ge-
rar polêmica atinge a emenda
de autoria do vereador Airto
Ferronato (PSB), que fi xava uma
faixa mínima de preservação de
60 metros nas margens do Guaí-
ba. A regra seria aplicada entre
a Usina do Gasômetro e o limite
do bairro Lami. Nessa parte da
orla, deveriam ser construídos
apenas equipamentos públicos
com acesso à população, como
ciclovias, praças e quadras es-
portivas, além de uma avenida.

O supervisor do Planeja-

mento Urbano e coordenador do
trabalho dos técnicos da Secre-
taria do Planejamento Municipal
(SPM), que apresentaram ao pre-
feito um parecer sobre a redação
fi nal da revisão, engenheiro José
Luiz Fernandes Cogo, relata que
o veto foi sugerido pela equipe
porque o artigo tratava da mes-
ma forma pontos extremos da
orla, sem levar em conta as ca-
racterísticas de cada local.

“A orla deve ser preservada,
não somos contra isso. Apenas tem
que se levar em conta que não fun-
cionaria em todos os lugares. Em
bairros como Assunção e Ipane-
ma, por exemplo, algumas casas
teriam até mesmo de ser desapro-
priadas por conta desse artigo. Ele
não fi rmava como iríamos ressar-
cir esses moradores”, analisa.

Cogo também indica que a
matéria poderia impedir a reali-
zação de projetos de revitaliza-
ção da área. “Temos que pensar
na cidade como um todo, não

só através de um número fi xo.
Queremos qualifi car a orla, fazer
com que seja possível trabalhar
a orla para se tornar um ponto
turístico, de acesso para a popu-
lação”, sustenta.

Fortunati também vetou a
relação de Áreas de Interesse
Cultural (AICs) que fi gurava no
Anexo 3 do Plano revisado.

O Executivo optou por supri-
mir a defi nição das AICs - que foi
baseada em estudo técnico da
Ritter dos Reis em parceria com
a prefeitura e reformulado pela
equipe da SPM na elaboração da
revisão - por conta da decisão da
Câmara de indicar a criação de
uma comissão mista para discu-
tir o tema. 

Representantes da prefeitu-
ra, do Fórum de Entidades e do
Conselho do Plano Diretor irão
se reunir, até o fi m de setembro,
para elaborar um projeto para as
AICs. Eles terão seis meses para
consolidar uma nova legislação.
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Câmara reativará comissão especial na próxima semana

A Câmara Municipal de Porto Alegre deve
reativar na próxima semana a comissão especial
que discutiu, no ano passado, a revisão do Plano
para apreciar os vetos. 

A partir de segunda-feira, quando os verea-
dores voltam do recesso parlamentar, começará
a contar o prazo de 30 dias que os parlamentares
têm para apreciar os pontos do projeto que não
foram aceitos pelo prefeito. Se a matéria não for

analisada até o fi m de agosto, irá trancar a pauta
do Legislativo.

A comissão especial terá a missão de apresen-
tar um parecer pela manutenção ou pela rejeição
dos vetos à redação fi nal do documento. Os itens
podem ser apreciados em bloco, com rejeição ou
manutenção a todos os pontos, ou os parlamenta-
res podem solicitar a votação com destaque, que
permite analisar cada uma das proibições.

Vereadores decidirão se emenda que estabelece faixa mínima na margem do Guaíba será man! da

Reforma Política Já
Muito se fala hoje no Brasil

sobre a moralização do processo
eleitoral. É uma vergonha o que
está acontecendo. Os candidatos
não têm dinheiro para custear 
suas campanhas e a “mordeção” 
dos cabos eleitorais é sem prece-
dentes. Em razão de tudo isso, a
gente não vê grandes movimenta-
ções dos partidos, às vésperas da 
festa da Democracia. As ruas es-
tão limpas, não se vê a militância 
agitada. Mau sinal!

Só a partir do dia 17 de agosto, 
quando começa o horário político
no rádio e na televisão, é que nos 
daremos conta de que precisa-
mos escolher novos líderes para 
o País. 

O Brasil precisa de uma am-
pla e profunda reforma do sistema
eleitoral, contemplando o fi nan-
ciamento privado de campanhas
e a compra e venda de votos. Falo
em compra e venda porque para 
alguém comprar é necessário que 
tenha alguém disposto a vender, 
ou seja, para haver corrupto é ne-
cessário existir corruptor.

Esses dois sujeitos são indisso-
ciáveis. A lei que vige, com todas
as suas alterações, busca punir
sempre o corruptor, o candidato
que compra o voto, mas esquece 
de punir quem vende o voto.

É necessário punir, também,
exemplarmente, quem pede di-
nheiro ou vantagem para votar
porque só assim se inibirá inte-

gralmente essa prática vergonho-
sa do “me alcança um aí”.

Outra questão importante é o 
modelo de fi nanciamento eleitoral 
- atualmente privado. Esse mode-
lo submete o candidato a um ver-
gonhoso e comprometedor périplo 
por empresas e empresários na 
busca de recursos para poder cus-
tear campanhas cada vez maiores 
e mais caras. 

Essa prática gera um compro-
metimento do futuro presidente, 
governador, senador, deputado, 
prefeito ou vereador com aquela 
empresa que os patrocinaram.

Sem hipocrisia: os colabo-
radores de campanha não estão 
para fazer fi lantropia. É tudo um 
jogo de interesses. 

No entanto, este privado não 
é totalmente privado porque per-
mite toda sorte de promiscuidade 
e vantagem a quem está no exer-
cício do poder. O modelo brasilei-
ro não é privado nem público. 

O modelo americano sim é 
privado, porque lá se sabe que o 
candidato é fi nanciado por um 
determinado setor econômico e 
defende os interesses daquele se-
tor. Lá o lobby é institucionalizado 
e aqui por não ser assim permite 
a corrupção, compra de votos no 
Congresso, mensalões e dólares 
em cuecas. O problema não é ser 
privado ou público, mas a abso-
luta transparência do sistema. É 
preciso moralizar!

A governadora Yeda Crusius (PSDB) anunciou nesta 
quinta-feira o nome de Pedro Feiten (foto), do PP, para as-

sumir a Secretaria Estadual de Re-
lações Institucionais. “Ele vai seguir 
no fortalecimento da relação com os 
municípios, prefeitos, Coredes e siste-
ma cooperativo”, escreveu a tucana 
no Twitter. Com o convite, o PP - um 
dos principais aliados de Yeda na 
corrida para a reeleição -, recupera 
um espaço que ocupou durante boa 
parte do governo com o ex-secretário 
Celso Bernardi.
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