
12/05/2021 SEI/CMPA - 0232778 - Indicação

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=253133&inf… 1/2

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

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

INDICAÇÃO

Sr. Presidente:

Este Vereador 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 Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre, seja encaminhado o seguinte:

 

INDICAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja estendida a distribuição de água da Estrada Barro
Vermelho até o seu final, pelo DMAE, conforme o anexo 0232775. O ramal existente chega apenas até o Nó
Cadastral 012, conforme mostra o anexo 0232777, e precisa ser estendido até o Morro São Pedro. Também
constata-se que no ramal existente, a partir do Nó Cadastral 014, a rede necessita de mais pressão, e
atualmente mesmo moradores desse trecho preferem captar água do Morro.

 

JUSTIFICATIVA

A necessidade de tal extensão não é nova, e tem aumentado com o passar do tempo, com o aumento da
densidade populacional; por outro lado, a urgência de tal medida é tremendamente reforçada pelo cenário
atual de pandemia. Atualmente, os moradores do final da Estrada Barro Vermelho (a partir do Nó 14 e
continuando além do terminal do ramal existente, Nó 012) têm captado água do Morro São Pedro - o que
enseja risco sanitário por si só, necessitando tratamento por conta própria.

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jonas Tarcísio Reis, Vereador(a), em 10/05/2021, às
16:30, 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 0232778 e o código CRC 6B940007.
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