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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 DE REASSENTAMENTO DAS ÁREAS DE
RISCO DA CIDADE  DE PORTO ALEGRE.

                                                               JUSTIFICATIVA

Este vereador,que subscreve ,tem recebido muitas solicitações de ajuda de familias que residem em áreas de
riscos,especialmente as que moram a margem de arroios.

Pois são regiões periféricas da cidade,onde se encontra uma grande concentração de comunidades vindas de
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 em Porto Alegre,são mais de 800 vilas irregulares,e onde existem  a maior concentração das
familias fica nas áreas de risco em beira de arroios.

E  toda vez que temos chuva forte na cidade,as casas próximas aos arroios acabam sendo inundadas,e as
familias que são na sua imensa maioria de extrema pobreza,acabam perdendo os seus poucos bens que
possuem.

Por essa razão afim de acompanhar essa grande demanda solicito aos nobres colegas vereadores, e
vereadoras que apoiem a criação desta frente parlamentar supra citada .

Documento assinado eletronicamente por Giovane Luiz de Lima Junior, Vereador(a), em
13/12/2021, às 14:02, 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 0315968 e o código CRC 93D68A30.
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