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Aos sete dias do mês de fevereiro de 2003, às 14 horas, na Câmara de
Dirigentes Lojistas de Pelotas – CDL, a Câmara Técnica Temporária da Feira do
Livro, do Conselho Municipal de Proteção Ambiental – COMPAM, instituída pela
Resolução COMPAM n.º 002/02, reuniu-se para aprovação do Relatório Final de
seus trabalhos.
Compuseram os trabalhos desta Câmara, como entidades membros, a
Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental - SQA, Fundação TUPAHUE,
Centro de Estudos de Toxicologia do Rio Grande do Sul – CET/RS, Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano - SEURB, Câmara Municipal de Vereadores,
Universidade Federal de Pelotas – UFPel, Universidade Católica de Pelotas –
UCPel, Sindicato da Indústria da Construção Civil e Moveleira de Pelotas –
SINDUSCON, Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar – SMSBE e a Associação
Zoobotânica de Pelotas. Compuseram também a Câmara, como entidades
convidadas, a Câmara Pelotense do Livro e a Secretaria Municipal de Cultura –
SECULT. Os trabalhos da Câmara foram coordenados pelo Centro de Estudos
de Toxicologia do Rio Grande do Sul CET/RS, e relatados pela Secretaria
Municipal de Qualidade Ambiental – SQA. O Termo de Referência da Câmara
limitou-se à definição alternativas locacionais para a instalação da Feira do
Livro de Pelotas, bem como regras de instalação.
A Câmara Pelotense do Livro, através da sua representante, Sra. Ivone Rotta
Pereira, foi a primeira entidade à apresentar as suas razões quanto ao local
adequado para a localização da Feira do Livro. A instituição manifestou a
pretensão de ver a feira continuando na praça Coronel Pedro Osório, mas
acredita que existe a possibilidade de extensão desta para o Largo Edmar
Fetter. Destacou a importância da  Feira do Livro para a trajetória cultural de
Pelotas e o forte vínculo que esta tem com a Praça, motivo pelo qual a sua
saída do local seria uma grande perda para a tradição cultural da cidade.
Posteriormente o Vereador Eduardo Abreu relatou as razões que o motivaram
na proposição do Decreto Legislativo que instituía a Praça Coronel Pedro
Osório como local definitivo da Feira do Livro. Afirmou que a iniciativa partiu
de reivindicação da própria Câmara Pelotense do Livro. Destacou a
importância da participação dos Conselhos Municipais na definição dos
projetos que tramitam no legislativo. Afirmou considerar importante a
preservação da praça não só como patrimônio ambiental, mas também como



patrimônio cultural da cidade, e que é necessário o estabelecimento de
diretrizes para utilização do espaço, posição em que foi acompanhado pelo
Arquiteto Fernando Caetano, representante do SINDUSCON. O Arquiteto
Fernando Caetano manifestou a importância de utilizar a Feira do Livro como
um instrumento de resgate da cultura e história de Pelotas, superando a velha
“cultura da lona”, que faz com o município acabe importando de outros
locais, como Caxias do Sul, equipamentos provisórios que nada contribuem
para o progresso cultural da cidade. Afirmou que Pelotas necessita criar uma
cultura de Feiras e propõe a necessidade de transformar a Feira do Livro num
espaço mais lúdico, com caráter temático, citando como exemplo o avanço
que teve a FENADOCE neste sentido. Destacou ainda a necessidade de se
constituírem equipamentos permanentes para as feiras, que poderiam ficar a
disposição, com o poder público.
A terceira instituição a ser ouvida foi a Secretaria Municipal de Cultura,
através da Secretária Renata Requião que expôs as razões políticas do projeto
MONUMENTA, destacando a importância da Praça Coronel Pedro Osório como
importante patrimônio cultural da cidade. Para a Secretária não existe
incompatibilidade entre a Feira do Livro e a Praça, desde que tenhamos a
adequação do projeto ao patrimônio existente no local. Já a Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano, através da arquiteta Fernanda, propôs a
padronização dos equipamentos e a retirada das estruturas de maior porte
para o Largo do Mercado Público. Destacou também a necessidade de que
exista um canal de ligação que conduza os frenquentadores da feira da praça
para o Largo do Mercado. Propõe que os equipamentos da feira não obstruam
os monumentos do patrimônio histórico e ambiental, como o mercado e o
chafariz da praça e que a praça de alimentação deve ser instalada de forma
concentrada. Ressaltou, também, que a padronização, e adequação dos
equipamentos, não precisa ser necessariamente buscada no passado, mas que
estes devem valorizar o entorno do local onde ocorre o evento. Também
manifestou que é necessário um controle do fluxo de trânsito durante o
evento.
Aos dez dias do mês de janeiro de 2003, foi apresentado o posicionamento da
Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, através do seu Secretário, Sr.
Alexandre Melo Soares. Para este órgão, em princípio, as praças e áreas
verdes não podem ser ocupadas para outros fins, além dos que já lhe são
próprios, ou seja, lazer passivo através da simples contemplação do
patrimônio ambiental ou pelo envolvimento da comunidade com os
equipamentos de lazer ativo, como por exemplo os brinquedos infantis.
Todavia com a padronização dos equipamentos e a retirada das estruturas de
maior porte para outro local, como o Largo do Mercado Público, acredita
existir compatibilidade entre a feira do Livro e a Praça Coronel Pedro Osório.
Propõe que os equipamentos da feira não obstruam os monumentos do
patrimônio histórico e ambiental, como o mercado público, o chafariz da
praça, bem como toda a vegetação existente na Praça. Propôs ainda que fosse
convidado para ser ouvido pela Câmara o Sr. Nelson Nobre, coordenador do
Projeto Pelotas Memória.
Na reunião de 31 de janeiro de 2003, foi realizada a última exposição de
posições sobre a feira do Livro. Estiveram presentes os técnicos responsáveis
pela elaboração do projeto MONUMENTA Pelotas, a coordenadora do projeto,



Arq. Carmen Vera Roig, e o responsável pelo Projeto Pelotas Memória, Nelson
Nobre. O MONUMENTA é um projeto com recursos a fundo perdido de
organismos internacionais, que prevê a recuperação do patrimônio histórico
do entorno da Praça Coronel Pedro Osório, bem como da própria Praça.  Não
existe um cronograma definitivo para o desenvolvimento dos trabalhos, que
estão subordinados à própria disponibilidade de recursos. A proposta prevê a
limpeza do visual da Praça, com a retirada das espécies arbustivas que foram
sendo colocadas de forma indiscriminada no local, e a recuperação de cada
um dos gomos da Praça com uma temática diferente, sem descaracterizar a
patrimônio existente. Quanto ao desenvolvimento da Feira do Livro na Praça
Coronel Pedro Osório, foi destacado que a proposta do MONUMENTA prevê o
largo do Mercado Público como o espaço ideal para realização de eventos.
Deverá ser cortado o fluxo de automóveis no Largo, e elevado o nível do
calçamento entre o Mercado e a Prefeitura, de forma que só seja possível o
tráfego de pedestres. Todavia, segundo o agrônomo Frederico Karam, pode
ser perigosa a transferência imediata da estrutura da Feira do Livro para o
Largo de Mercado sem que este possua condições adequadas ao
desenvolvimento do evento, o que poderá servir de desculpa para uma
eventual tentativa de se impor o retorno da Feira para a Praça. Por fim o Sr.
Nelson Nobre, coordenador do projeto Pelotas Memória fez a apresentação de
fotos do início do Século XX da Praça Coronel Pedro Osório. Também fez um
relato histórico dos eventos que ocorreram da Praça, e da própria Feira do
Livro. Afirmou que o discurso de que a Feira possui a Praça como locação
histórica não tem fundamento, na medida em que o evento já foi realizado
em diversos outros locais, antes de ser levado para dentro da Praça.

Com base nos posicionamentos acima, considerando,

Que a Praça Coronel Pedro Osório é um dos mais importantes bens do
patrimônio ambiental e cultural de Pelotas e justifica-se tão somente pela sua
existência, motivo pelo qual todos os eventos que por ventura venham a
ocorrer no seu entorno não podem entrar em contradição com o seu
patrimônio natural e histórico

Que a Feira do Livro é um evento incluído no patrimônio cultural da cidade,
motivo pelo qual deve ser valorizado e apropriado pela comunidade;

Que a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, além da
defesa do patrimônio natural, inclui a proteção do patrimônio histórico e
cultural,

Ficam definidos os seguintes encaminhamentos:

1 – A Praça Coronel Pedro Osório não deve, por meio de Decreto Legislativo,
ser considerada como local de realização da Feira do Livro;
2 – As atividades de maior impacto ambiental, como o palco de Shows e a
Praça de Alimentação, devem ser retiradas de imediato da Praça Coronel
Pedro Osório, e deslocados para um local mais adequado, como por exemplo o



Largo Edmar Fetter, desde que respeitando os elementos arquitetônicos e
naturais do seu entorno;
3 – As bancas do evento deverão respeitar padrões previamente estabelecidos,
não necessariamente uniformes, com estrutura modular, e preferencialmente
deverão ser adequadas para o aproveitamento em futuros eventos. Não
poderão ser utilizadas estruturas de cobertura que  encubram, escondam,
acobertem ou conflitem com o chafariz, arborização, canteiros e demais
monumentos da Praça Coronel Pedro Osório;
4 – O projeto do evento deverá ser aprovado previamente pelos órgãos
responsáveis;
5 – Todos e quaisquer projetos que forem desenvolvidos na Praça Coronel
Pedro Osório ou no seu entorno, não poderão entrar em conflito com as
diretrizes de preservação patrimonial existente para a área, dentre as quais
os definidos Projeto MONUMENTA;
6 – Recomenda-se a alteração do fluxo de trânsito quando da realização do
evento;
7 – As estruturas publicitárias não poderão se sobrepor ao patrimônio da Praça
e demais bens históricos do seu entorno, e sim valorizá-lo.

Pelotas, 07 de fevereiro de 2003.

Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental
Relatora da Câmara Técnica Temporária da Feira do Livro


