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O veÍeador Jo.ê RolleDb!Íg AreúJo ca3tÍo tro
uao do suaa pÍeÍÍogrtlvai DrÍllmGrtarês, ctc.;

Conslderaado que existe uma área verde nos fundos do bairro Centro Sul,
entre a avenida Paulo Nunes e o Campus 3 da FUNEC. Segundo coÍrsta esta áÍea
é de responsabiüdade do SAAE, até mesmo porque possui bueiros para captaçáo
de águas pluviais.

Conslderando alnda que depois de receber reclamações de moradores que
vivem nesta regiáo este vereador observou em "loco" sérios problemas com a
limpeza, com a drenagem da água e com relatos de transbordamentos em dias
chuvosos.

Conslderando atnda que os moradores estâo muito preocupados com essa
situaçáo, uma vez que conforme pode ser observado em fotos existem problemas
estruturais neste local e que náo estáo sendo tomadas as devidas proüdencias
para serem solucionados.

ReqUeÍ a u."", ouüdo o Cotendo plenário, satisfeitas as

formalidades regimentais, ao Senhor ADEMIR MASCHIO, Prefeito Municipal, bem
como ao Senhor ARMANDO ROSSAtr.A GARCIA, Superintendente do SAAE
solicitando às providencias que se frzerem necessárias, no sentido de prestar a esta
edilidade as seguintes informações:

a) Esta rede de águas pluviais e estes bueiros estão de acordo com as
exigências das normas técnicas vigentes?

b) O que o SAAE tem feito para solucionar o problema da limpeza e da
manutenÇáo das galerias pluüais deste loca-l?

c) Existe algum projeto para resolver os problemas de alagamentos, da
drenagem destas águas e dos demais problemas relacionados? Se sim, qual
a previsão para a execução destas obras e melhorias?

Daí a razào da presente propositura, que se afigura de indiscutível interesse para a
população.

sala dâs SesaôcE Dr. Joâo /tmrnl Rlbclro,
1821 de Nove

José Rollembe úJo Castro
DB
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