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Contexto – Porto Alegre

COPA

PAC                 MCMV

Cidade

City-Marketing,  “cidades competitivas”, “planejamento por oportunidade”, 
“cidade produto e mercadoria”... em Porto Alegre?



  

Copa do Mundo Porto Alegre tem mais de 200 projetos.

Fonte: Prefeitura de Porto Alegre



  

Contexto em que foram definidas as 
obras em Porto Alegre

- Escolha das cidades

- PAC da Copa (facilidades nos financiamentos)

- Municípios devem aplicar em mobilidade urbana (Governo 
Federal é responsável pelos aeroportos e portos)

- Obras definidas sem participação popular

- Disputa com outras cidades da copa  

“Prefeitura concorda que houve pouca discussão sobre 
detalhes da duplicação da Avenida Beira-Rio” (ClicRBS)

(ClicRBS:http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/05/impasse-com-manifestantes-emperra-obra-na-capital-4147891.html



  

Municípios definem as obras:

- Empreenderam verdadeira corrida para disputar os 
recursos

-Todos os municípios sentaram à mesa do ministério e 
negociaram seus projetos

- Discussão da viabilidade financeira dos projetos 
apresentados pelos municípios

- Municípios definiram o que era prioridade sem analisar 
as reais necessidades da cidade e levou para a Matriz 
de Responsabilidades



  Fonte: Portal da Transparência
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam



  

Aproximadamente
5.205 famílias diretamente atingidas

- Bonus: 52.000,00  (em atualização?)
- Referência: MCMV
- Não reconhece a posse. 
- Aluguel Social
- Unidades Habitacionais - MCMV
                        

X

Valor das obras (921.700.000):

Dados organizados pela equipe do Projeto 
Metropolização e Megaeventos – Observatório das 
Metrópoles – Núcleo Porto Alegre



  

Estratégias municipais 
voltadas à moradia 

- 2010 – Definição das Áreas Especiais de Interesse Social 
para o MCMV

- MCMV: nas áreas impactadas pelas obras não há garantias 
de que as famílias removidas voltem para os 
empreendimentos do MCMV nas proximidades

- Bônus Moradia – Instrumento de remoção criado para o 
PISA (*). 

- Aluguel Social

- Indenização

PISA: Programa Integrado Socioambiental 
http://www.cdes.org.br/SITE/Textos/Boletim_CDES_N02A.pdf



                  Fonte: Prefeitura de Porto Alegre

Investimeentos do 
PAC da Copa

Obras de Mobilidade Urbana se 
sobrepõem à rede já existente. Não 

amplia o acesso ao transporte 
coletivo.

Área de Planejamento 
Prioritário

Concentração de investimentos.



            

Localização da oferta de trabalho X localização das AEIS 
MCMV

Fonte: DIEESE Fonte: Dados da Prefeitura de Porto Alegre organizados por 
Siqueira e Lahorgue. 



  

Condições nos reassentamentos:

Vila Dique – Loteamento Bernardino da Silveira

Crianças brincam na Vila Dique em 
meio ao esgoto a céu aberto.

Crianças continuaram brincando em meio ao esgoto no reassentamento.



  

Acessos aos estádios: acrescentados na Matriz de 
Responsabilidades no final de 2012.

                                Arena do Grêmio em obras.

Fonte: Blog Porto Imagem 
https://portoimagem.wordpress.com/2012/07/06/novas-fotos-aereas-da-gremio-arena-01-de-julho/



  

Estrutura viária e drenagem.
(PAC da Copa)

 Entorno do Complexo Arena do Grêmio

Fonte: Secretaria da Fazenda – Portal da Transparência - Prefeitura de Porto Alegre – 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?p_secao=214



  

Ação entre Prefeitura e Walmart

Duplicação da Severo Dullius

http://www.transparencianacopa.com.br/obras/prolongamento-da-avenida-severo-dullius/81



  

Viaduto Pereira Borba – Atinge 10 famílias da Vila 
Canadá recentemente regularizadas.

(Bônus Moradia)



  

Acesso ao estádio Beira Rio. 

Incluído na Matriz de Responsabilidades no final 
de 2012



  

Outros impactos...

- Isenções tributária: Lei Complementar Municipal 
605/2008, 29/12/2008

- “Lei do Grêmio”: Lei Complementar Municipal 610/2009, 
13/01/2009-  muda regime urbanístico 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=000030208.DOCN.&l=20&u=/netahtml/sirel/simples.html&p=1&r=1&f=G&d=atos&SECT1=T
EXT

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgi-bin/nph-brs?
s1=000030234.DOCN.&l=20&u=/netahtml/sirel/simples.html&p=1&r=1&f=G&d=atos&SECT1=TEXT



  

LEI DOS HOTEIS: Lei Complementar Municipal 
666/2010, 31/12/2010  - define índices de 
aproveitamento

Fonte: CMDUA – Prefeitura de Porto Alegre. Dados organizados pela equipe do Observatório das Metrópoles – Núcleo 
Porto Alegre 



  

Empreendimentos abrangidos pela Lei dos 
Hoteis



  

Enquanto isso...

"O melhor da Saúde no melhor do Brasil

É um prazer poder estar em contato com 
você nesse momento. Quero apresentar 
uma novidade importante no mundo do 
Turismo Médico. Você está convidado a 
partir de agora a fazer uma viagem pelas 
próximas páginas e conhecer um pouco 
de uma cidade que vai se transformar 
num dos mais importantes centros de 
Turismo Médico das Américas, se 
depender do nosso esforço e trabalho."

Luiz Fernando Schreiner Moraes - Secretário de 
Turismo de Porto Alegre

Fonte: Porto Alegre Healthcare 



  
http://www.portoalegrehealthcare.org/portugues/parceiros.php



  



  

Caso da Edvaldo Pereira Paiva mostra 
dois modelos de cidade: qual está inserido no 

contexto da reforma urbana? 

Parque do Gasômetro: Plano Popular – Apresentado pela RP1, discutido e 
aprovado na Revisão do Plano Diretor em 2010 (Artigo 154):

- Proposta de trincheira para os carros

- Ligação entre as praças 

- Esplanada com grama ligando as praças à orla e equipamentos culturais do Gasômetro

X

Projeto da Matriz de Responsabilidades (PMPA)

Não reconhecer o projeto popular viola a Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis,(...)
II – gestão democrática (…)
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 
histórico, artístico, paisagístico  (...)

 



  

Implementação da Lei Geral da Copa
Câmaras Temáticas não apresentam cronograma de reuniões

Código de Posturas – conclusão véspera da Copa 2014

Fonte: Apresentação realizada pela Prefeitura de Porto Alegre em audiência pública.
http://reformaurbanars.blogspot.com.br/2012/11/blog-post.html



  

Código de Posturas se chamará
Código de Convivência Democrática(?)

Contradições nas ações do poder público.
Ex: Largo Glenio Peres

Foto: Luis Eduardo Robinson Achutti



  



  

Agradecimento ao Observatório das Metrópoles-Núcleo Porto Alegre
Projeto “Metropolização e Megaeventos”

http://web.observatoriodasmetropoles.net/projetomegaeventos/


