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SENHOR PRESIDENTE: 
 

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, depois de 
ouvido o douto Plenário e se aprovado, esta Casa Legislativa encaminhe ao Executivo a Secretaria de Obras 
e Saneamento a seguinte Providência:  
 
REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DA RUA 15 DE 
NOVEMBRO, ENTRE AS RUAS TIRADENTES E PINHEIRO MACHADO, BARRO GLÓRIA.  

 
JUSTIFICATIVA: 

 
Em visita ao Bairro Glória, conversamos com o morador da Rua 15 de Novembro, Sr. Geraldo 

Vandre Santos, morador antigo da localidade e que luta pelo bem estar dos moradores do seu bairro. Na 
oportunidade, nos foi repassado à questão do esgoto do bairro, onde qualquer chuva inunda as ruas e o 
esgoto corre a ceú aberto. Disse, também, que uma vez o servidor responsável pelo departamento de 
esgoto da garagem da prefeitura, Sr. Danilo (memória), esteve lá com a equipe fazendo a manutenção, 
mas que ultimamente o bairro vem sofrendo muito com esse assunto e, conversando com o atual 
Secretário de Obras e Vice-Prefeito, este informou estar adquirindo um caminhão de hidrojatiamento para 
realizar esse tipo de serviço.  

Além do mais, destaca que já está em tramitação junto ao Poder Executivo municipal a 
requisição de Autoria dos moradores do Bairro, protocolo de número 16511/39TQ, acerca da realização 
deste serviço. Entretanto, até a presente data não obtiveram êxito em seu requerimento, fazendo com que 
tivessem que se socorrer junto ao Poder Legislativo, haja vista a inércia da Prefeitura Municipal.  

Desse modo, buscando fiscalizar e dar condições melhor de vida aos nossos moradores se 
encaminha este Pedido de Providência para apreciação e votação dos Nobres Vereadores. 
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Sala das Sessões em 09 de agosto de 2021.  
 

 
Vereador Ricardo Bolzan 

Bancada do PDT 


