
 

ATA DA  AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 04/2019 

 

CONCESSÃO DE USO PARA REFORMA, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DE PORTO 

ALEGRE/RS 

 

Aos 17 dias do mês de outubro de 2019, às dez horas e cinquenta minutos, no auditório 

da Escola de Gestão Pública, localizado na Avenida Siqueira Campos, 1300, 14º andar, 

Centro Histórico, Porto Alegre-RS, realizou-se a Audiência Pública n. 04/2019 referente 

ao projeto de CONCESSÃO DE USO PARA REFORMA, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DE PORTO 

ALEGRE/RS nos termos do expediente administrativo nº 19.0.000112753-8, cujo aviso 

de designação de data foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre na edição do dia 

18 de setembro de 2019 e cuja redesignação de data foi publicada em edição extra do 

Diário Oficial de Porto Alegre do dia 1º de outubro de 2019, bem como no sítio 

eletrônico https://www2.portoalegre.rs.gov.br/ppp/default.php?p_secao=1452,  e 

conforme o Regulamento da Audiência Pública nº 04/2019, também disponibilizado no 

sitio eletrônico acima mencionado. 

 

Ato contínuo a abertura dos trabalhos, foram convidados a compor a Mesa Diretora, 

conforme disposto no item 3.1.1 do Regulamento, os Secretários Municipais Thiago 

Barros Ribeiro, na condição de Presidente da Mesa Diretora, o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, José Eduardo Cidade, a Diretora-Geral de Estruturação de 

Projetos da SMPE, Patrícia Soares de Oliveira, a deputada estadual Sofia Cavedon, o 

representante do gabinete do Deputado Sebastião Melo, Sr. Gil Almeida, o 

representante do vereador Felipe Camozzato, Clauber Sherer e a presidente da 

Associação de Comércio do Mercado Público Central (ASCOMEPC) Adriana Kauer, bem 

como demais presentes que assinaram lista de presença que é parte integrante desta 

ata.  

Formada a mesa, o presidente Secretário Thiago Barros anunciou que, aplicando por 

analogia a Lei Complementar 382/1996, art. 7º, VI e em respeito à ampla participação 

popular, manifestada pela presença de pessoas em número maior do que a capacidade 

do auditório onde se realizou o evento, a presente audiência seria suspensa e uma nova 

data seria divulgada para a sua continuidade. Informou, ainda, que a publicação de nova 

data e local seria realizada através do Diário Oficial de Porto Alegre e do site da 

Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, conforme determina o item 4.2 do 

Regulamento da Audiência Pública. Ato contínuo a este anúncio, o presidente da Mesa 

Diretora procedeu com a leitura integral do Regulamento, explicando novamente que 

haverá uma segunda audiência pública em continuidade a presente, na qual poderão 

ser formulados questionamentos e contribuições orais e escritas. Em seguida, o 

Presidente da mesa concedeu a palavra ao Secretário de Desenvolvimento Econômico 



 

que ressaltou a importância do projeto para o município de Porto Alegre e para a 

economia local. Após a fala do Secretário da SMDE foi concedida a palavra a Deputada 

Sofia Cavedon, que ofereceu dois questionamentos, sendo um ao Regimento Interno da 

Audiência Pública, no que se refere à limitação de público, pugnando pela realização em 

local de maior capacidade de público. O segundo questionamento da deputada foi no 

sentido de que a próxima audiência possibilidade novas inscrições e novos 

questionamentos. Ao fim da fala da parlamentar, o Presidente da Mesa Diretora 

explicou que por ocasião da continuidade da presente audiência haverá nova 

oportunidade apresentação de questionamentos e contribuições tanto orais como 

escritos. Em seguida, o presidente da mesa indagou aos representantes do Vereador 

Camozzato e do deputado Sebastião Melo gostariam de fazer uso da palavra, o que foi 

declinado por ambos. Ato contínuo foi determinada a apresentação técnica do projeto 

e a abertura do prazo para inscrições de manifestações e questionamentos. Em seguida, 

a Diretora-Geral de Estruturação de Projetos da SMPE, Patrícia Soares de Oliveira, 

realizou a apresentação técnica do Projeto de Concessão de uso para reforma, 

restauração, requalificação, manutenção, gestão e operação do Mercado Público 

Central de Porto Alegre/RS. Finalizada a exposição técnica, encerrou-se também o 

período para submissão questionamentos escritos e das inscrições para manifestações 

ou questionamentos orais, conforme disposto no item 3.2.4 do Regulamento. Em 

seguida, o presidente da Mesa Diretora anunciou que não houve inscritos e, em caráter 

excepcional, concedeu a palavra à deputada Sofia Cavedon, que manifestou 

contrariedade ao projeto, citando o projeto do Cais Mauá, afirmando que há recursos 

disponíveis para aplicação no Mercado Público, afirmando que há receita própria do 

Mercado Público para aplicação no equipamento, indagando sobre a descaracterização 

do Mercado com a sua transformação em shopping center, questiona sobre a 

possibilidade do futuro concessionário utilizar o equipamento para realização de 

eventos publicitários, cita o caso do Camelódromo e que irá solicitar ao Ministério 

Público uma auditoria no camelódromo, concluindo pela contrariedade ao projeto. Em 

seguida, verificando não ter mais assuntos a serem tratados, o Presidente da Mesa 

Diretora convidou os presentes a estudarem o material publicado na consulta pública e  

declarou suspensa a audiência pública, na forma do item 4.2 do Regulamento. XXXXX 

 

THIAGO BARROS RIBEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS 


