
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

 

MENSAGEM Nº 094 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que   

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO 

COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para 

apreciação desta casa. 

O presente Projeto de Lei refere-se as tratativas 

firmadas entre o Poder Executivo Municipal e a Caixa Econômica Federal no sentindo de 

viabilizar a construção de um nova adutora de água na Zona Nordeste do município; 

A proposta do investimento visa qualificar 

diretamente o abastecimento da região nordeste e, por consequência, o beneficiamento de 

abastecimento de toda zona norte do município, abrangendo uma população estimada de 

aproximadamente 63.400 habitantes e possibilitando a viabilização de diversos 

empreendimentos. 

A nova adutora terá 6 km (a partir da Estação de 

Tratamento de Água 2 – ETA 2 até Rua Leopoldo Wassun no bairro Santos Dumont) e será 

executada em ferro fundido nos diâmetros maiores (diâmetros nominais de 1000 e 800 

milímetros) e em PEAD, através do Método Não Destrutivo – MND, em diâmetros menores 

(diâmetros nominais de 700 e inferiores);  

Atualmente todos os bairros da Zona Norte 1, 

Zona Norte 2 e Nordeste são abastecidos por uma única adutora. A construção da adutora nova 

na Zona Nordeste vai possibilitar que o Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE 

duplique a disponibilidade de vazão de água pra atender toda Zona Norte da cidade; 

 

A partir da construção da nova adutora, será 

desativada a adutora existente em fibra de vidro (POLYARM) no trecho correspondente entre 

a Avenida Pedro Américo e Estação de Tratamento de Água ETA-02, garantindo maior 

segurança quanto futuras manutenções. Além da adutora serão incluídos novos registros para 

controle de vazão, qualificando as condições operacionais nas linhas de adução; 

A realização desta obra faz parte de um conjunto 

de intervenções estratégicas que foram planejadas pelo SEMAE no sentindo de aprimorar o 

sistema de  abastecimento de água na cidade propiciando mais qualidade de vida para a 

população, bem como contribuindo estruturalmente para que o município possa atrair novos 

investimentos gerando desenvolvimento econômico e social para a comunidade. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto. 

 

São Leopoldo, 28 de junho de 2022. 

 

 

 

                                                                                   ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                 PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Ilmo. Sr. 

Vereador Rogel da Silva Correa 

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

 

PROJETO DE LEI 

     

 

Autoriza o Poder Executivo a 

contratar Operação de Crédito com a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, e dá outras 

providências. 

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar Operação de Crédito junto à 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões 

de reais), por meio da linha de crédito de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento – 

FINISA, destinados à obras de infraestrutura urbana, observada a legislação vigente, em 

especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

 

Art. 2º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação 

de crédito, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a executar a garantia através de 

recursos oriundos do FPM – Fundo de Participação dos Municípios. 

 

Art. 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser 

consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc.II, § 1º, 

art. 32, da Lei Complementar 101/2000. 

 

Art. 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às 

amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativo aos contratos de financiamento 

a que se refere o artigo primeiro. 

 

Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a 

fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  

 

 Prefeitura Municipal de São Leopoldo,................................ 

  


