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Porto Alegre, 05 de Maio de 2011.

Á
Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
Exmo. Sr. José Fortunati 
Prefeito Municipal de Porto Alegre
N/C

    Senhor Prefeito, 

O Fórum das Entidades de Arquitetura no Rio Grande do Sul, em vista da mobilização dos 
Servidores Públicos Municipais, Arquitetos, Engenheiros, Agrônomos e outros profissionais que exercem 
funções de Responsabilidade Técnica sobre seus atos, vêm a Vossa Excelência, mui respeitosamente, manifestar 
sua preocupação com a situação de paralização dos técnicos científicos que têm a responsabilidade na liberação 
dos processos e ponderar como segue:

  
Que a reivindicação dos Servidores Municipais pelo reconhecimento da Responsabilidade 
Técnica é justa e meritória, uma vez que esses servidores são os responsáveis, pessoalmente, 
pelas decisões técnicas do Município;

Que é do interesse público o aprimoramento do processo de avaliação, revisão, planejamento 
e fiscalização da cidade, atividades típicas dos profissionais que exercem a responsabilidade 
técnica, e que a eficiência e agilidade desses serviços públicos dependem também de 
condições melhores de trabalho, da utilização de tecnologias, hoje disponíveis, e 
principalmente de um número mínimo de técnicos necessários para cumprirem às 
responsabilidades assumidas pelo Município; 

Que a ausência de diálogo para resolução destes problemas poderá levar a ações de retardo na 
avaliação e revisão dos processos e prejuízos generalizados aos negócios afeitos tanto à 
construção civil quanto ao investimento público.

Em virtude das considerações, que envolvem o interesse generalizado da comunidade de 
Porto Alegre, este Fórum manifesta seu apoio às reivindicações dos profissionais que exercem Responsabilidade 
Técnica no Município de Porto Alegre, solicitando ao Senhor Prefeito, a abertura de um diálogo que permita 
manter a normalidade nos Serviços Públicos e um processo que vise seu aperfeiçoamento. 

Respeitosamente,  

   Arq. Alberto Cabral
Coordenador do Fórum

Pelo Fórum das Entidades de  Arquitetura no Rio Grande do Sul
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E convidada
Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas – ABAP


