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Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
Requerido: Prefeito Municipal
Assunto: Limpeza de Bueiros nos Bairros, Gasparelli, Nova Canaã e Vila
Mineira, e Reparo de 03 tampas do bueiro que se encontra completamente
danificado na Av. Rio Grande do Sul com a Rua: Guiomar Soares de Andrade
JUSTIFICATIVA

Senhor prefeito, este vereador vem sendo constantemente
procurado por moradores dos Bairros Gasparelli, Nova Canaä e Vila Mineira e
também por moradores da Av. rio Grande do Sul com a Rua Guiomar Soares de

Andrade, solicitando a limpeza e reparos nos bueiros em vias publicas destas
localidades.

A rede pluvial está obstruída e alguns bueiros concentram resíduos
que atrapalham a corrente de água e a escoaçäo. A limpeza se faz necessária,

para melhorias do sistema de drenagem das águas pluviais, sendo necessário
intensificar a limpeza dos bueiros das vias públicas, pois quase todos os bairros
sofrem com o mesmo problema.

Os bueiros entupidos dificultam o escoamento da

enxurrada,

causando transtornos a pedestres e motoristas. Além do lixo orgânico, a falta de

limpeza das ruas pela Prefeitura, assim como a falta de responsabilidade dos
moradores em fazer a varriçäo da sujeira, contribui para

o entupimento

das

galerias. Portanto, é necessária a limpeza superficial do bueiro, de vegetaçäo e
acúmulo de lixo, além da utilizaçäo de caminhão com hidrojateamento para a
limpeza e desobstruçäo da rede, pois a maioria das obstruçöes é proveniente de
sobras de construçäo, levadas pela chuva para as bocas de lobo

Do exposto, o VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, no

uso de suas atribuiçöes legais, vem REQUERER, na forma do Regimento
lnterno, seja oficiada ao Senhor Prefeito Municipal para que este informe a esta

Casa de Leis, da possib lidade de determinar, junto ao seu Depa rtame
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competente, providências que
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se fizerem necessár¡as para a execuçäo da

Limpeza de Bueiros nos Bairros, Gasparelli, Nova Canaä e Vila Mineira, e
Reparo de 03 tampas do bueiro que se encontra completamente danificado
na Av. Rio Grande do Sul com a Rua: Guiomar Soares de Andrade

Sala das Sessöes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas

Andradina, SP, 10 de maio de2021
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Vereador (PDT)

