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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/

REQUERIMENTO DE VEREADOR

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, Vereador Marcio Bins Ely,De
acordo com o Art. 237-A do Regimento Interno desta Casa Legislativa, venho REQUERER A CONSTITUIÇÃO
DA FRENTE PARLAMENTAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REGIÃO
NORTE E LESTE DA CIDADE  DE PORTO ALEGRE.

                                                                                           JUSTIFICATIVA

Este vereador,que subscreve ,tem recebido muitas solicitações de serviços destas regiões,pois são regiões periféricas da
cidade,onde se encontra uma grande concentração de comunidades vindas de reassentamentos,e ocupações.

Por vezes observo e verifico questões básicas que, de certa forma, são esquecidas pelo poder executivo no que tange a
prestação de serviços nestas  regiões, que são compostas de dezenas de vilas carentes, onde a necessidade de serviços
do município é extrema importância.

Verifica-se que nestas comunidades, as limpezas de arroio, podas de árvores, conserto de esgoto, operação tapa
buraco, manutenção de praças, entre outros serviços demoram muito a acontecer, em relação as regiões centrais da
capita, por se tratar de localidades muito afastada em relação a sede das secretarias, e por sua vez ficam em segundo
plano. 

Por essa razão afim de acompanhar esses serviços solicito aos nobres colegas vereadores e vereadoras apoiem a
criação desta frente parlamentar supra citada .

 

 

Documento assinado eletronicamente por Giovane Luiz de Lima Junior, Vereador(a), em 16/06/2021,
às 17:27, 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 0241924 e o código CRC 768B2D34.

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