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Cais Mauá encerra ano com EIA-RIMA aceito e EVU
entregue na Prefeitura
A Cais Mauá do Brasil S/A., entregou nesta quarta-feira (23/12), o Estudo de
Viabilidade Urbanística (EVU), em ato oficial no Gabinete da prefeitura da Capital
ao prefeito José Fortunatti. O ato também foi marcado pelo aceite final do Estudo
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto do Meio Ambiente (EIA-RIMA), da
proposta de revitalização do Cais Mauá, pela Comissão de Análise Urbanística
e Gerenciamento (CAUGE) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM).
O evento contou com a presença do secretário Estadual dos Transportes, Pedro
Westphalen, Diretor Geral da Secretário Estadual de Transportes e Mobilidade,
Vanderlan Frank, secretário do Gabinete de Desenvolvimento e Assuntos
Especiais – GADES, Edemar Tutikian, secretário-Adjunto do GADES, Glênio
Bohrer, secretário de Urbanismo (Smurb), Valter Nagelstein, Coordenador da
Memória Cultural do Município, Luiz Antônio Bolcato Custódio, Presidente das
Comissões da CAUGE, Giovani Carminatti, Coordenadora Técnica da CAUGE,
Sônia Castro. A Cais Mauá esteve representada no ato pela sua diretoria
presidente Julia Costa, presidente da NSG Capital, Luiz Eduardo Abreu, diretor
de Operações, Sérgio Lima, diretor Financeiro e Administrativo, Ivan Winter.
Também se fizeram presentes representantes do Superintendência de Portos e
Hidrovias (SPH) e parceiros da Cais do Mauá.

O presidente da NSG, Luiz Eduardo Abreu anunciou a entrega do EVU e disse
que foi um trabalho árduo, tanto o EIA-RIMA quanto o EVU. “Sempre procuramos
atender a todas as exigências da prefeitura. Temos a satisfação de cumprir todas
as etapas e é muito gratificante chegar ao final do ano com estas etapas
cumpridas.
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O secretário Tutikian ao se dirigir ao prefeito falou que, apesar do cais navegar
sempre em águas tumultuadas, está seguro com esta próxima etapa. “O que
nos dá segurança de fazer com que o trabalho evolua de forma tranquila é a
certeza de que, tecnicamente e juridicamente, estamos progredindo sempre de
forma correta, como deve ser”, finalizou parabenizando a direção da Cais Mauá
do Brasil pelo trabalho.

O secretário Pedro Westphalen agradeceu a paciência dos investidores e da
diretoria da Cais Mauá, reconhecendo o trabalho e o empenho da prefeitura.

O prefeito disse não ter dúvidas de que Porto Alegre está dando um passo
gigantesco pela complexidade que o projeto e todas as suas etapas abrangem.
“Nós sabemos que a imensa maioria da população gaúcha apoia e endossa esse
projeto. Enquanto eu for prefeito desta cidade eu farei o possível e o impossível,
dentro das normas legais, junto com a minha equipe, para que isso se torne
realidade. O meu sonho para 2016 é o início das obras de revitalização”,
finalizou.

Sobre o EVU:
O estudo busca analisar e identificar o impacto que trará nos sistemas viário,
habitacional e produtivo, assim como determinar quais as alterações que serão
provocadas pelo mesmo e se está adequado ao Plano Diretor da cidade.

Sobre o EIA-RIMA:
A primeira versão do EIA-RIMA foi protocolado na Prefeitura em outubro de 2013
e a versão final em 01 de julho de 2015. O estudo é o resultado de mais de três
anos de trabalho desenvolvido envolvendo 378 profissionais e 46 escritórios e
empresas contratadas. O documento contém seis volumes e mais de 2.500
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No dia 18 de setembro foi realizada Audiência Pública para apresentação do
estudo e discussão do projeto junto à população. Este debate gerou mais de 100
questionamentos, todos devidamente respondidos pela Cais Mauá do Brasil.

A expectativa da empresa é que, em março de 2016, todas as licenças para
início das obras já estejam emitidas.
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