
III.5  Providencias Administrativas e Operacionais Necessárias:

Uma vez aceitas internamente as proposições aqui postuladas, a evolução do tema consiste, essencialmente, no

desenvolvimento técnico preliminar do PLANO BÁSICO DE INTERVENÇÕES ora esboçado, na sua apresentação ao conjunto da

sociedade e, a partir da sua repercussão positiva, na definição de uma metodologia de planejamento estratégico - específica para a

nossa realidade - capaz de sustentar o desenvolvimento das etapas posteriores. Especialmente no que tange aos procedimentos

técnicos de planejamento e projeto que se farão necessários, às relações permanentes com a comunidade no intuito da construção de

consensos e, sobretudo, no que se refere à implementação gradual das intervenções então consensuadas, numa perspectiva

temporal que transcenda os mandatos eleitorais.

Considerado o ineditismo de processos desta natureza no ambiente da PMPA, não dispomos atualmente de condições

operacionais adequadas para a execução efetiva destes procedimentos, sendo no entanto necessárias, e possíveis, algumas

providências iniciais para que comecemos gradualmente a nos capacitar neste sentido. Assim, sugerimos a seguir a estruturação e o

encaminhamento das mesmas, relativamente a cada uma das três fases subseqüentes acima indicadas.
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III.5.1III.5.1 -- PROCESSO DE TRANSIÇÃOPROCESSO DE TRANSIÇÃO

PARA O FORMATO DE  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.PARA O FORMATO DE  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

PROVIDÊNCIASFASES

Desenvolvimento do
Pano Básico de
Intervenções;

PLANO ESTRATÉGICO DE

QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA

ORLA DE PORTO ALEGRE

PRODUTO

Primeira Apresentação para a

Comunidade;

Desenvolvimento de Metodologia

Específica.

• Ampliação da capacidade técnica do GT ORLA,
agregando- lhe competência interdisciplinar;

• Ampliação da capacidade operacional do GT ORLA,
agregando recursos computacionais adequados
liberação de verba orçamentária prevista para o custeio de
assessorias especializadas, produção e confecção de material
de apresentação.

ESTUDO PRELIMINAR DE

QUALIFICAÇÃO URBANISTICA

DA ORLA DE PORTO ALEGRE.

• Elaboração de formatos de comunicação
específicas para a divulgação, apresentação e debates
iniciais do Estudo Preliminar junto aos diversos
segmentos da comunidade.

• Plano de Comunicação Específico.

• Realização dos Eventos Segmentados.

• Posição Inicial da Comunidade a
Respeito.

• Contratação de Consultoria e ou

Treinamento na Área de
Planejamento Estratégico de
Cidades.

Metodologia Específica.

Deflagração
Interinstitucional do

Processo Contínuo de
Planejamento Estratégico.

• Formalização das
Articulações entre os

Atores Sociais Envolvidos.
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