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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Presidente Mônica, demais vereadores, vereadoras, 

público que nos assiste nas galerias, na TV Câmara, eu quero 

aproveitar esse espaço de liderança do Governo para trazer boas 

notícias, que talvez, os vereadores já devem ter visto pelos 

noticiários, que é a respeito do nosso Cais Mauá.  Um projeto que 

envolve governo estadual, municipal e que há bastante tempo se 

discute nesta Casa, inclusive foi aprovado regime urbanístico, Ver. 

Adeli Sell, para construção de shopping center, prédios, e, infelizmente, por alguns 

motivos que todos nós conhecemos, acabou até hoje ainda não acontecendo no 

Município de Porto Alegre. Agora, o governo municipal, a Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre foi procurada pelos investidores do cais, e foi feita uma proposta para fazer um 

piloto, que deve ter a inauguração no dia 26 de março, que é o dia do aniversário da 

cidade de Porto Alegre, onde será utilizado aquele espaço próximo ao Gasômetro, onde 

serão feitos dois estacionamentos pela Estapar, e também um convênio entre o Cais 

Mauá e duas empresas, a DC Set, e mais uma outra empresa. Será feito, neste primeiro 

momento, um projeto-piloto que será um beach club, onde teremos área de convivência, 

restaurantes, bares e locais para que o nosso público possa desfrutar do nosso lago 

Guaíba. E também temos um dos armazéns, o número 7 do Cais Mauá, onde, 

posteriormente, será utilizado de forma que a população possa usar esse espaço já de 

imediato, sendo que nós temos procurado nessa legislatura utilizar cada vez mais o nosso 

lago Guaíba, pelas belezas naturais que nós temos, pois até então o nosso lago era muito 

pouco utilizado, as imediações do lago.  

Então, estamos trabalhando em cima disso, e hoje as empresas já estão trabalhando no 

local para que o estacionamento possa ficar pronto o mais rápido possível, tendo em vista 

as dificuldades que se tem para a utilização da nossa orla do trecho que já está 

inaugurado, que tem sido muito procurado, em torno de 50 mil pessoas nos finais de 

semana. Então, acaba tendo um transtorno pela falta de estacionamento.  

Essa parceria, Cais Mauá com a Prefeitura de Porto Alegre, em breve, até o dia 26 de 

março, deve ter dois estacionamentos que ajudarão muito a resolver esse problema da 

orla, para que a gente possa utilizar ainda melhor esse espaço.  

Ainda falando em orla do Guaíba, nós sabemos que o trecho três já está em andamento, 

e uma discussão, capitaneada pelo nosso vice-prefeito Gustavo Paim, está buscando a 
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formulação e em breve terá uma licitação, para que o trecho três da orla do Guaíba, 

também licitado, possa começar o mais breve possível. Porto Alegre avança, tenho 

certeza de que avança, para utilizar melhor as áreas importantes da Cidade, que já vêm 

do governo passado utilizando, através do trecho um e agora avança no trecho três, 

avança no Cais Mauá. Dessa forma, a Cidade consegue avançar também com eventos na 

nossa orla do Guaíba, como já tivemos o evento do final de ano que foi bastante utilizado 

pela população na Cidade, o evento da Heineken. Outros eventos certamente virão para 

Porto Alegre para que a gente possa vender – Ver. Nedel, que é muito ligado ao turismo – 

o turismo de Porto Alegre através da nossa orla do Guaíba, que o mundo possa nos 

conhecer como tem nos conhecido, e, com certeza, cada vez mais utilizarmos a nossa 

orla com esse rio lindo como é o Guaíba, até então muito pouco utilizado pela nossa 

população, mas que hoje a população está utilizando. Espero que a gente possa aprovar 

o mais rápido possível tudo que se precisar, aqui na Câmara de Vereadores, para que a 

Cidade possa cada vez mais utilizar a nossa orla do Guaíba. Muito obrigado.  

(Não revisado pelo orador.) 

 

 

 

 

 

 


