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REGIÃO CENTROMapa das Demandas PI 2012
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(*) Demandas sem condições de localização no mapa.

Nº Demanda Descrição da  Demanda Nº Demanda Descrição da  Demanda

1 2012187 Esgoto pluvial na vila Renascença. 24 2012182
Abrigos e equipamentos de sinalização e colocação de sinaleiras em 

frente ao Condomínio Santa Terezinha.

2 20121018
Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana na Rua Anita 

Garibaldi.
25 2012184 Reforma e ampliação do Terminal Azenha.

3 20121023
Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana na Rua 

Azevedo Sodré esquina com Anita Garibaldi.
26 2012202 Reforma e recuperação de equipamentos da Praça São Sebastião.

4 20121025
Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana na Rua Félix 

da Cunha, nº 486.
27 2012158 Carnaval comunitário da Região Centro.

5 20121027
Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana no Canal da 

República.
28 2012190 O Projeto Bota-fora.

6 20121029
Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana na Rua 

Cabral.
29 2012191 Reforma das unidades de triagem da Região Centro.

7 20121030
Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana na Rua 

Casemiro de Abreu.
30 2012176

Comunicação para a juventude como forma de qualificação espaço 

multimídia junto à entidade Mocambo.

8 2012186 Rede de água nas ruas e acessos da Vila Dr. Juliano Moreira. * 2012137
DEMHAB - Continuidade do processo de regularização urbanística e fundiária. 

Negociações com proprietários e desapropriações de nesgas.

9 2012136
Construção de unidades habitacionais no terreno da Érico Veríssimo 

na casa de passagem. * 2012141
DEMHAB - Elaboração do EVU, condicionado ao encaminhamento do 

INCRA na área.    

10 2012139
Construção de unidades habitacionais para reassentamento de 

famílias da Abrevivência. 10 famílias. * 2012142
DEMHAB - Aquisição de imóveis ociosos na região Centro para 

atendimento da demanda HIS.

11 2012177
Pavimentação para ruas e acessos da Vila Dr. Juliano Moreira -  430 

metros. * 2012165
SMED - Aproveitamento de prédios ociosos para escola de 0 a 6 

anos.

12 2012178
Complementação de recursos do PI 2011 - acessos e vias laterais da 

Juliano Moreira. * 2012153
FASC - Alocação de recursos para qualificação e capacitação 

aprovados para FASC e COSANS/SMIC no Centro para beneficiados 

do Forum Fome Zero.

13 2012179
Rua Luis Camões e acesso pela Euclides da Cunha na Vila 

Sossego. * 2012156 FASC - SASE aumento de metas para entidades da região.

14 2012162 Ampliação da Creche Integração dos Anjos . 3 salas. * 2012149
SMIC - Feiras de artesanato e arte nas praças da região do Centro 

Histórico.

15 2012163 Construção de creche na Região Centro (Juliano Moreira).

16 2012152 Construção do SASE Integração dos Anjos.

17 2012154 Aumento de 40 metas de SASE para o Instituto Providência.

18 2012155 Conveniamento do SASE para a Casa Brasil de Porto Alegre. * 2012175
SMJ - Demandas que contemplem os programas vinculados a SMJ 

com maior participação da promotoria de justiça e direitos humanos.

19 2012189
Implantação de um centro de capacitação no 2º andar do restaurante 

popular de Porto Alegre. * 2012206
SEACIS - Todos os projetos arquitetônicos e urbanos, oriundos das comissões, 

são submetidos à apreciação da SEACIS para análise e readequação às 

normas e legislações específ icas de acessibilidade.

20 2012170
CS Modelo - Reforma especialmente do andar térreo, conforme 

projeto a ser executado. Conclusão do projeto e início da obra em 

2012.

21 2012171
CS Santa Marta - Reforma especialmente do andar térreo, conforme 

projeto a ser executado. Conclusão do projeto e início da obra em 

2012.

22 2012172 HPS - Compra de material permanente. * 2012205
SMTUR - Restauração de casarios no Bairro Independência para 

fomento do turismo com envolvimento das comunidades da Região 

Centro.

23 2012173 CS Santa Marta - Compra de material permanente. * 2012976 SMTE - Oficinas de Capacitação para o trabalho na  Região Centro.

*

*

SEACIS - Os projetos urbanos pontuais, tais como rebaixo de 

calçadas, pisos táteis de alerta e direcional para deficientes visuais, 

bem como pequenas intervenções (melhoria de sanitários, 

corrimãos, entre outros), são elaborados e executados pela SEACIS. 

Nestes casos, enquandram-se no programa Cidade Integrada, na 

ação Obras com Acessibilidade, gerando, pois, custo à Secretaria. 

2012207

SMJ - Neste sentido, também será prioridade a qualif icação de jovens com o 

projeto "Qualif iJovem", que será feito em parceria com a Secretaria Municipal do 

Trabalho e Emprego e com a rede de entidades e instituições que promovem e 

executam qualif icação e requalif icação profissional na cidade. Outro importante 

projeto será o "TecnoJovem", que serão oficinas de aprendizagem em novas 

tecnologias.

2012174
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