RESULTADO DO
PROCESSO SELETIVO
de emenda parlamentar na área da
infraestrutura turística (OGU 2021)

O Gabinete do Deputado Federal Marcel van Hattem (NOVO-RS) divulga o resultado do
processo seletivo, aberto em junho de 2021 através do Edital 02/21, para alocação de emendas
individuais impositivas ao Orçamento Geral da União de 2021 na área da infraestrutura turística.
O recurso disponível, segundo o Edital, era de até R$ 1.000.000,00 para apoio a projetos
de infraestrutura turística na modalidade investimento (GND 4). O recurso era
destinado exclusivamente a projetos inscritos por prefeituras do Rio Grande do Sul.
Foram analisados 128 projetos de municípios diferentes, o que significa dizer que
26% das prefeituras gaúchas tiveram suas propostas de infraestrutura turística
homologadas e analisadas pelo parlamentar e sua equipe. O alto número de projetos
a serem examinados, e a boa qualidade da maioria deles, acabou por atrasar a
divulgação do resultado do processo seletivo. Em razão do valor limitado da emenda
individual (R$ 1 milhão) foi impossível contemplar a demanda existente.
Após avaliação e análise de todos os projetos, foram contemplados aqueles submetidos
pelas prefeituras de Feliz, Nova Pádua, Pelotas e Arambaré. Os projetos apresentados
por esses municípios mostraram-se bem estruturados segundo os parâmetros do Edital e
contemplaram com excelência os elementos solicitados. Foram, também, considerados com
alta qualidade técnica, com viabilidade para serem implementados, com relevância turística
local e regional e resultados que justificam o direcionamento dos recursos da emenda
parlamentar. As informações sobre os projetos contemplados serão apresentados a seguir.
Saliente-se, por fim, que em razão da demanda de projetos de infraestrutura turística
diagnosticada através do processo seletivo, o deputado federal Marcel van Hattem
pretende destinar mais recursos de emenda parlamentar para essa área no Orçamento
Geral da União 2022. Os projetos submetidos no processo seletivo de 2021 estarão
automaticamente inscritos para nova avaliação que será realizada no próximo ano
para contemplar mais municípios com recursos para infraestrutura turística.
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FELIZ

REVITALIZAÇÃO
DA ORLA DO RIO CAÍ
O município de Feliz apresentou projeto para a
revitalização de cem metros da Orla do Rio Caí, no
trecho próximo à antiga Ponte de Ferro que, trazida
da Bélgica e inaugurada em 1900, se constitui
no principal cartão postal da cidade. O projeto
prevê a revitalização da área com a construção
de passeios, deck, miradouro de 36 metros, três
belvederes, mobiliário urbano e paisagismo.
O projeto busca requalificar o coração da Feliz,
onde iniciou-se seu desenvolvimento econômico e
comunitário uma vez que a instalação da ponte belga
tornou-se, por muito tempo, a primeira conexão, que
não por balsa, entre Porto Alegre e a Serra Gaúcha.

Busca, ainda, valorizar a ligação
do município e seus habitantes
com o rio Caí, fundamental para o
desenvolvimento de toda a região.
A revitalização da orla além de
propiciar um aumento da circulação
de moradores no trecho, que hoje
deixam de frequentá-lo devido ao
seu estado de depreciação, possui
potencial para atrair turistas e
visitantes ao município, tornando-se
um atrativo turístico de referência
na região do Vale da Felicidade.

FELIZ
Região Turística:
Vale da Felicidade

População:
13.640
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Objeto:
Revitalização da Orla do Rio Caí

Valor contemplado:
R$ 250.000,00
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NOVA PÁDUA

PLATAFORMA DE VIDRO
NO BELVEDERE SONDA
A prefeitura de Nova Pádua
submeteu projeto de reforma
e ampliação da plataforma
do Belvedere Sonda com a
construção de uma passarela de
vidro. O Belvedere Sonda, criado
na década de 1970, é o principal
ponto turístico do município e
possui estrutura para receber
os visitantes com restaurante
panorâmico, café colonial, casa
do artesanato e área de lazer.

Também conhecido como Pequeno Paraíso Italiano
em razão de sua colonização e alta qualidade de
vida, Nova Pádua recebe, em seus diversos pontos
turísticos, dez mil visitantes por mês. Espera-se, com
a construção da plataforma de vidro no Belvedere,
um impacto na quantidade de turistas no município
com acréscimo de 50% de visitantes ao local.
A passarela de vidro ficará a uma altura de 450 metros
em relação ao vale do Rio das Antas. A paisagem é
deslumbrante, enche os olhos dos turistas e remonta ao
desafio topográfico enfrentado pelos colonos italianos
que imigraram para o Rio Grande do Sul no século XIX.

NOVA PÁDUA
Região Turística:
Uva e Vinho

População:
2.691
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Objeto:
Plataforma de vidro no Belvedere Sonda

Valor contemplado:
R$ 250.000,00
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PELOTAS

RESTAURAÇÃO DO
OBELISCO REPUBLICANO
O município de Pelotas apresentou projeto
buscando recursos para requalificar o
Obelisco Republicano e seu entorno. Tratase de um monumento único, erigido em
1885, ainda durante o regime monárquico,
para homenagear o ideal republicano. A
obra é uma homenagem a Domingos José
de Almeida, financiador da Revolução
Farroupilha (1835-1845) e ex-ministro da
Fazenda da República Rio Grandense.

O Obelisco Republicano possui estrutura de
alvenaria, onze metros de altura e é tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional. Encontra-se localizado
no histórico bairro do Areal, no caminho da
Praia do Laranjal e na rota das Charqueadas,
pontos turísticos importantes de Pelotas.
A restauração do monumento irá preserválo da deterioração do tempo e a revitalização
do seu entorno com infraestrutura adequada,
acessibilidade e mobiliário urbano, irá criar
um espaço de cultura e lazer para estimular
o turismo na cidade. A consecução da
revitalização do entorno terá contrapartida
da prefeitura municipal de Pelotas.

PELOTAS
Região Turística:
Costa Doce

População:
343.132
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Objeto:
Restauração do Obelisco Republicano

Valor contemplado:
R$ 250.000,00
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ARAMBARÉ

ILUMINAÇÃO DA ORLA
DA PRAIA DA COSTA DOCE
Arambaré submeteu proposta para implementar
iluminação de led, com fiação subterrânea, na
orla da praia localizada na Avenida Costa Doce.
Dos 6 km de extensão, aproximadamente 4
km não possuem qualquer tipo de iluminação,
impedindo que a população e turistas
possam contemplar boa parte da orla à noite
e usufruir da pista de caminhada existente.

A praia da Costa Doce é banhada pela
Lagoa dos Patos e um dos principais
cartões postais de Arambaré. No verão,
o município chega a receber 50 mil
turistas de diversas regiões do Rio Grande
do Sul aos finais de semana, o público
atinge 100 mil entre o Natal e Ano Novo,
sendo um concorrido destino turístico.
A iluminação da orla da praia irá
destacar a beleza natural do local
e fortalecer o potencial turístico da
histórica Lagoa dos Patos. Irá, além
disso, conferir maior segurança a
banhistas, turistas e moradores a partir
da possibilidade de passeios noturnos
em uma área que hoje encontra-se
às escuras e que poderá ser melhor
aproveitada do ponto de vista turístico.

LEGENDA
1.POSTE DE AÇO CURVO DUPLO, 9 METROS LIVRE, TELECONICO, TUBO DIN2440,NBR 14.744, ENGASTADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO, GALVANIZADO A FOGO, CFE. NBR 5323, MODELO KDE.92 FONINI OU SIMILAR
COM 2 PROJETORES EM CHAPA DE ALUMINIO, LED 100W, EFICIÊNCIA 70 l/w, 100~240V
BASE DE CONCRETO, FEITA DENTRO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO INT 40 cm, VER DETALHAMENTO

2. CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, FUNDO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO, 40x40x60CM, FUNDO EM BRITA

3. CAIXA DE FIBRA, TAMANHO 3, 80x60x24 cm, PARA MEDIÇÃO E COMANDO, FIXADA EM POSTE DE CONCRETO 7m/80daN

4.DUTO PEAD ( POLIETELENO ALTA DENSIDADE), SEÇÃO CIRCULAR, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL,FLEXÍVEL, DN 50mm, ENTERRADO A 60 CM DE PROFUNDIDADE

5. RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO, CONDUTOR MULTIPLEX, ALUMÍNIO, Q-10 ( SERÁ INSTALADO PELA CONCESSIONÁRIA)

ARAMBARÉ

NUMERAÇÃO DOS POSTES

DISTÂNCIA ENTRE OS POSTES

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
1

BASE DOS POSTES

Sem escala

DIAGRAMA DO COMANDO D0 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
NOTAS:

2x10mm² (F+N)+ 1x10mm² (T) -1xDuto PEAD 50mm corrugado - FASE A

2

2x(2x10mm² (F+N+F+N))+ 1x10mm² (T) - 1xDuto PEAD 50mm corrugado - FASES A/B

3

2x(2x10mm² (F+N+F+N))+ 1x10mm² (T) - 1xDuto PEAD 50mm corrugado - FASES B/C

4

2x10mm² (F+N)+ 1x10mm² (T)- 1xDuto PEAD 50mm corrugado - FASE C

5

4x10mm² (F+F+F+N)+ 1x10mm² (T) - 1xDuto PEAD 50mm corrugado - FASES A/B/C

Setor A - postes 1 a 14
Setor B - postes 15 a 27
Setor C - postes 28 a 37
Setor D - postes 38 a 44

Região Turística:
Costa Doce

1. Os postes deverão ser engastados nas bases de concreto feitas dentro dos tubos de concreto;
2. As caixas de passagem deverão ser construídas ao lado dos postes;
3. Deverá haver interligação com eletroduto de PVC corrugado flexível DN 1" entre as caixa de passagem e a base dos postes;
4. A alimentação das lâmpadas, a partir das caixas de passagem deverá ser feita com condutores de cobre 2,5mm², 750V, fase, neutro e terra;
5. As emendas dos condutores deverão ser feitas com fita isolante recoberta com fita autofusão;
6. As emendas dos condutores deverão ficar nas caixas de passagem;
7. Os dutos de PEAD deverão ser enterrados a 60cm de profundidade e recobertos com areia devidamente compactada;
8. A abertura de valas para colocação das bases dos postes, caixas de passagem e eletrodutos deverá ser acompanhada pela fiscalizaçãonda Secretaria de
Saúde e Meio Ambiente do Municipio de Arambaré, visando a preservação da vegetação;
9. Sob nenhuma hipótese deverá poderão ser feitas podas de galhos, corte de raízes e/ou abate de árvores sem autorização prévia, por escrito, e
acompanhamento da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Municipio de Arambaré;
10. Os comandos do sistema deverão ser instalados junto as medições, em caixas 80x60x24cm, fixadas em postes;
11. Nas caixas de medição e comando deverão ser colocados cadeados padrão CEEE;
12. A fotocélula que comandará o sietema, modo automático, deverá ser instalada no poste da medição;

População:
3.700
VAI PARA
OS POSTES

QUADRO DE CARGAS
CIRCUITO
CEEE

FASE A(W)

FASE B(W)

FASE C(W)

A

708

800

1.200

800

B

1131

800

1.000

800

765

800

600

600

765

400

600

400

SETOR

POSTE DE ILUMINAÇÃO
TOTAL(W)

PROTEÇÃO

2.800

3x30A

2.600

3x30A

2.000

3x30A

1.400

3x30A

Objeto:
Iluminação da orla da praia da Costa Doce
C
D

CARGA TOTAL

8.800

TUBO DE CONCRETO

CONCRETO

Ø40cm

Valor contemplado:
R$ 250.000,00

JOÃO VICENTE GOMES J
Rua Acindino Iná
Camaquã - RS - CEP
51 3692.3333 - 51
joaovicente@justoengenh
INTERESSADO

ASSUNTO

Localidade
Município

Projeto

Desenho

SE
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Escala
AL
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RESP. TÉCNICO

Prancha

Data

Circuito

EI

Projeto/Orç

