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REQUERIMENTO

Requerente: vereador HERNANI DA BAHIA
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: informar se há estudo e planejamento visando à construção de estrutura de
drenagem do tipo "boca de lobo" na rua Arlindo Monte Verde, no Jardim Bela Vista.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o vereador HERNANI DA BAHIA, em conversas recentes com
moradores do Jardim Bela Vista, ouviu questionamentos em relação à melhorias
na estrutura
de drenagem em áreas baixas do bairro, especificamente na rua Arlindo Monte verde, para
evitar os recorrentes alagamentos;
Considerando que, segundo os munícipes, e conforme observado pelo vereador
HERNANI DA BAHIA e sua assessora, o local não contam com galerias de
drenagem,
ocorrendo problemas críticos de inundação em casas situadas na área mais baixa,
compreendida pela rua Arlindo Monte Verde;
Considerando que, segundo consta, o bairro cujo loteamento tem mais de 20
anos de
existência, isto, é anterior à atual legislação que regulamenta a implantação
de loteamentos
urbanos, por isso a falta dessa estrutura básica;

Considerando que, além disso, o bairro recebeu completa pavimentação apenas
recentemente, com asfalto contando com aproximadamente 5 anos, e o
maior nível de
impermeabilização de solo veio a agravar o problema de falta de drenagem;
Considerando que cabe à Administração Municipal avaliar a estrutura urbana
e
promover o planejamento ações e investimentos, para dotar as regiões
urbanas e bairros de
estrutura urbana essencial, como o sistema de drenagem pluvial.

Do exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
REQUER, com fundamento no art. t42, g 3e, X, do Regimento lnterno,
seja oficiado a Sua

Excelência Sr. Prefeito Municipal Dr. Mario Celso Lopes, para que ínforme,
através dos setores
competentes da Administração Municipal, com relação à implantação de sistema
de
drenagem no Jardim Bela Vista; conforme segue:
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Há estudo e planejamento visando à construção de estrutura de drenagem
do
tipo "boca de lobo" na rua Arlindo Monte Verde?

l.$ala das

llxriEp¡ENrF
ôL'
¿¿

{,

P

RonçoLa*"

/¿1

""ïËöilËïARi
iá o

/
l- d'7ø f ùt

e(t ro ¡à t

ll-

Em caso positivo, esclarecer conclusões, viabilidade técnica e financeira, fonte de

recursos ou necess¡dade de captação de transferências, e a eventual previsão para obras;
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Em caso negativo, pede-se estudos e providências em relação ao assunto.

Sala das Sessöes

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
Andradina, SP,25 de outubro de2O2I.
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