
Mapa das demandas Região Sul

Com mais informações você pode decidir melhor.

No site observapoa.com.br você pode visualizar, baixar e imprimir este e outros mapas com serviços e equipamentos
municipais. Além disso, o ObservaPOA disponibiliza estudos, pesquisas e ferramentas como o Porto Alegre em Análise e
Bússula do Desenvolvimento Local, que possibilitam conhecer um pouco mais sobre seu bairro ou região.

Orçamento Participativo,
a força da comunidade

PI 2013/2014

Total de demandas: 20
Recurso orçamentário: R$ 100.000,00

Nº DEMANDA DESCRIÇÃO DA DEMANDA

1 20130132

Contratação do projeto executivo e início das obras de 

Rede pluvial para 220 famílias residentes na Avenida 

Juca Batista nº 3240.

2 20130133
Estudo para desenvolver projeto para acabar com os 

alagamentos nas imediações do nº 2940.

3 20130134

Estudo Hidrológico para canalizar o trecho do córrego 

na Av. Juca Batista nº 1855 esquina com a Rua Cirino 

Prunes.

4 20130135

Contratação do projeto executivo e início das obras de 

esgoto pluvial para captação de água na Rua "G" - 

Vila dos Sargentos.

* 20130126
Programa de reassentamento para 300 famílias 

cadastradas do CC Sul ao PMCMV.

* 20130127
Construção de 50 Unidades Habitacionais para 

moradores de área de risco no Beco do Adelar.

5 20130128

Execução de análise jurídica pela PGM/PARF para 

regularização do loteamento localizado na Avenida 

Juca Batista nº 2910, conforme demanda 2012278

6 20130129

Execução de laudo de cobertura vegetal e 

mapeamento das áreas de risco geológico, 

geotécnico e hidrológico para urbanização do Beco do 

Adelar.

7 20130130

Execução de atualização do levantamento 

topográfico, laudo de cobertura vegetal e 

carcterização da situação ambiental e de uso e 

ocupação do solo, incluindo mapeamento de risco 

geológico, geotécnico e hidrológico para regularização 

fundiária do Beco do Guará, Vila dos Sargentos, 

Jardim das Oliveiras e Praça Apiacá. 

8 20130136
Pavimentação da Rua do Schneider - Moradas da 

Hípica.

9 20130137
Pavimentação da Estrada Campo Novo, do nº 1137 ao 

nº 1250.

* 20130144

Convênio para execução de 40 metas do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 6 a 15 

anos (SASE).

10 20130145

Convênio para execução de 20 metas do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 6 a 15 

anos (SASE).

11 20130146

Aquisição de área e construção de sede própria do 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) 

Sul.

12 20130147

Convênio para execução de 20 metas do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 6 a 15 

anos (SASE).

13 20130157
Complementação da pista de skate da Praça União 

aos moldes da existente no Bairro IAPI.

14 20130160
Criação de pista para esportes radicais no Parque 

Imperial, conforme PI 20060724.

* 20130169
Construção do piquete do Orçamento Participativo no 

Acampamento Farroupilha.

15 20130210 Criação de um telecentro no Bairro Espírito Santo.

* 20130212
Criação de um telecentro para a Vila dos Sargentos 

Serraria.

(*) Demanda sem condições de localização no mapa.
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