COMISSÃO DE MORADORES ESTRADA DAS QUIRINAS

Oficio nº 0001 / 2019
Porto Alegre, 25 de Janeiro de 2019

Assunto:Encaminhamento demanda Pavimentação via OP Frop-Lomba do Pinheiro.
Prezado Sr Gestor Crip-Lomba
Representante da Comissão de Moradores da Estrada das Quirinas
venho encaminhar a demanda OP 2019 como acordado na comissão de
hierarquização formado pelo Frop-Lomba.

Pavimentação da Estrada das Quirinas:
Pavimentação Da Estrada das Quirinas Bairro Lomba do Pinheiro Poa /
RS . Começando onde acaba o asfalto na altura do N° 550 até o N° 2000.na Escola
E.E.F.Solimões.
(a Estrada consta no ultimo PDDUA Lei N° 12.112, de 22 de Agosto de 2016)
- Totalizando 1000 metros (1KM) de Comprimento.
- Totalizando 10 Metros largura.
- Atendendo diretamente 2000 mil pessoas locais e mais o acesso de passagem da
população entre o Leste com o extremo Sul de POA, interligando os bairros Lomba do
Pinheiro com os bairros do Extremo Sul (Lajeado, São Caetano, Lami, Extrema etc.).
- Atendendo uma escola na região e sendo acesso para outra escola no bairro São
Caetano
- Sendo uma rota para transporte de produção e abastecimento de produtores do
extremo Sul com zona Leste e outros Bairros e trajeto do centro via Leste para
comércios e moradores dos bairros do extremo Sul.
- Na Estrada das Quirinas foi feito no final de 2018 uma topografia em toda sua
extensão a pedido do engenheiro responsável pela Smov. Serviço este de topografia
atualizado recente que pode vir a ser útil.
Abaixo anexos demonstrativos e comprovatórios das afirmações dos critérios a favor
da pavimentação desta via importante de ligação de Porto Alegre com Extremo Sul via
Lomba do Pinheiro zona Leste pela Estrada das Quirinas e a população da região.
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- A Estrada das Quirinas tem 7,5 KM de Extensão e já é uma das
principais vias de acesso e interligação de Porto Alegre com os
Bairros do Extremo Sul e caminho de acesso de serviços de
emergência Policia, Samu, Bombeiros Etc.
E é um dos principais acessos que ainda esta sem asfalto.
Sendo um grande critério como mostra no regimento interno do Op:
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A estrada das Quirinas tem 7,5 KM de comprimento e uma diferença
de altura de 100 metros do começo para o final sendo uma passagem
da parte alta da lomba do Pinheiro com a parte baixa do Extremo Sul.
Tendo algumas lombas que precisam muito desta pavimentação

122 Metros altitude no começo

21 Metros de altitude no final

Este ponto esta assim a 4 anos a estrada tem 10 metros de largura,
mas pelas mas condições tem lugares que só passa um carro.

Curvas e lombas com frequência
atola onibus caminhão ou carro

Muita lama e barro aqui é uma
parada de onibus

Muitas vezes moradores se obrigam a se unir para arrumar algum
ponto como este.

Um dos grandes problemas que de tanto patrolar raspando a estrada
acabou baixando tanto que em muitos pontos o cano geral de agua
do DMAE já aparece em vários pontos da estrada. E estoura tanto a
cada patrolada que em um momento de greve do DMAE moradores
tiveram que arrumar por conta própria.
Pode se perceber no barranco na lateral onde era a altura da estrada
antes de tanto se raspar a estrada.

Sem mais para o momento agradeço.

Atenciosamente:

Daniel Barres
Delegado Frop-Lomba

Obs: Tel. Para contato
(51) 980184320
Daniel

