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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Esta Vereadora requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96 do
regimento Interno deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do Município de Porto Alegre,
seja encaminhada a seguinte

 

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue:

- Que o Comitê Gestor de Crise estabeleça um plano de contenção emergencial para auxiliar as famílias vitimadas
pelas chuvas em nossa região, e que os recursos destinados ao FUNCOVID sejam orientados emergencialmente
para esse auxilio, a partir de benefício emergencial,  COMPRA DE TELHAS, CARRETO DE MUDANÇAS e o
que mais for necessário por parte dos munícipes. 

JUSTIFICATIVA

Em apenas dois dias, choveu na cidade de Porto Alegre mais de 124,4 milímetros. Na noite de ontem
(07/07/2020), a Defesa Civil notificava 42 pontos de água por conta da chuva, desabrigando dezenas de famílias.
Os ventos entre 60 e 100 km/h destelharam muitos domicílios deixando igualmente dezenas de famílias
desamparadas em vários bairros. Diante da grave situação que atinge principalmente as famílias mais vulneráveis da
cidade,  indicamos ao executivo que o Comitê Gestor de Crise estabeleça um plano de contenção emergencial para
auxiliar as famílias vitimadas pelas chuvas em nossa região, e que os recursos destinados ao FUNCOVID sejam
orientados emergencialmente para esse auxilio, a partir de benefício emergencial,  COMPRA DE TELHAS,
CARRETO DE MUDANÇAS e o que mais for necessário por parte dos munícipes. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 08/07/2020, às 12:07,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0151661 e o código CRC DA5423E7.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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