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Sr. Presidente:

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta casa solicite junto ao Executivo a
seguintes Providências:
Requer que seja efetuada a limpeza dos esgotos da rua na esquina da Rua Santos
Dumont com a Rua Julio de Castilhos, visto que os mesmos estão retornando para dentro do
comércio local, o entupimento da rede de esgoto está causando mal odores, relatam os pedestres,
moradores e comerciantes da localidade que o problema piora nos dias de chuva e que só
começaram a ocorrer após obras realizadas pela prefeitura municipal a alguns anos e que sempre é
motivo de reclamações e nunca foi definitivamente resolvido. Considerando os prejuízos causados
pela pandemia aos comerciantes não é admissível que eles aumentem por uma obra municipal mal
realizada.
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JUSTIFICATIVA:

Considerando que após uma obra municipal mal executada surgiram diversos
problemas aos moradores e comerciantes, principalmente nas épocas de chuva, causando prejuízos
aos comerciantes, e o grande risco para a saúde da população, já que o esgoto pode causar doenças
ao entrar em contato com as pessoas. A limpeza imediata dos esgotos conforme acima solicitado é
medida que se impões por uma questão econômica e principalmente de saúde da população.

Sala de Sessões, 07 de fevereiro de 2022.

Ver. Maicon do Prado
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