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Requer a constituição de Comissão Especial
para acompanhamento das Autorizações e (las

OI)ras de Revitalização do Clais l\'lauá.

REQUERIMENTO

O Vereador Airto Jogo Ferronato, que esta subscreve, vem com satisfação e

cordialidade a presença dos Nobres Pares, requere a constituição de Comissão Especial

pal:t acompanhamento das Autorizações e das OI)ras de Revitalização do Cais Maus.

Conto com o apoio dos Excelentíssimos Vereadores para a aprovação desta

importante inciativa.

.:2@nato

Vereador PSB
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Requer a constituição dc (:omissão Especial

para acompanhamento das Autorizações c tias
Obras dc Revitalização do (:ais N'lauii.

Art. lo Fica instituída a Comissão Especial de Acompanhamento das

Autorizações e das Obras de Revitalização do Cais Mauá (CAORCM)

Art. 2' A Comissão de que trata o art. lo inicia seus trabalhos após a

aprovação desta Resolução e perdurará até a inauguração das obras.
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Tendo em vista o fato de que este proponente foi relator do Plano Diretor de

Desenvolvimento Urbano e Ambiental - PDDUA, que tratou das novas diretrizes para a

ocupação do espaço urbano do Centro Histórico de Porto Alegre;

Sendo que as modificações englobam, muito especialmente, a revitalização do

Cais Maus; Considerando que, após mais de dez anos de idas e vindas, cona relação à

concretização desse prometo, vital para o centro da Cidade e para economia local, o

prometo, segundo informações que temos, ganha corpo e será executado;

'3

Levando em conta, ainda, que a Prefeitura está finalizando os processos de

autorizações e que a obra que deverá ser iniciada é complexa, incorpora mudanças

estruturais e de vulto na região central, com reflexos no desenho urbanístico na Orla do

Guaíba;

Por Him, levando em conta a importância da região do Cais Mauá para a construção

positiva do imaginário do povo de Porto Alegre, venho propor a criação da Comissão

Especial de Acompanhamento das Autorizações e das Obras de Revitalização do Cais

Mauá (CAORCM).

'\
A criação de uma Comissão Especial se justifica por conta dos aspectos técnicos,

engenharia, arquitetura, urbanismo, acompanhamento financeiro, desenvolvimento

económico, uma vez que o Poder Legislativo se constitui como o órgão fiscalizador dos

grandes temas da cidade, sendo da alçada dos vereadores representar a população junto
ao Executivo.

Outra justiHjcativa é que a mobilização das partes interessadas irá lograr mais

visibilidade, alcançando maior publicidade e transparência na execução das intervenções

que modificam o espaço público urbano.
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Dessa maneira, convido os meus pares a emprestarem o seu voto e a sua

participação efetiva em favor da instalação da CAORCM, ajudando a melhorar o prqeto

e permitir que a população participe da execução, antes do começo e durante o andamento

da obra. Pois melhorias e troca de ideias são momentos importantes para praticarmos a
democracia.

Porto Alegre, 01 de dezembro de 201 7
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...áühâ.
Vereador PSB/POA
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