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REQUERIMENTO CMJN – Nº 081/2018 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de João Neiva 

                         

 

O Vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e 

regimentais, vem perante V.Exª. para requerer, após apreciação do Plenário, seja 

solicitado do Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, junto ao setor competente, 

a conservação e limpeza dos bueiros localizados na Rua João De Nardi Filho, próxima 

a residência do Sr. Valdeci Galo, e construção de canaletas para escoamento de águas 

pluviais na rua Martiniano Soares Pereira, rua de acesso a EMEI Nilzo Plazzi ambas 

Bairro Vila Nova de Cima. Segue fotos em anexo. 

 

O presente pedido se faz necessário tendo em vista que em período de 

chuvas com os bueiros entupidos não há escoamento de água provocando o 

alagamento da Rua João De Nardi Filho.  

 

A construção da canaleta no sentido da largura da Rua Martiniano 

Soares Pereira, é de fundamental importância, pois como se trata de uma via em 

grande declive, em época de chuvas, como não tem vazão ao longo da rua, as casa 

localizada mais em baixo no morro, acabam tendo seus quintais alagados, pois a força 

da água é tamanha a ponto de transpor as calçadas.  

 

Vale destacar que a parte mais baixa e de frente para a rua Martiniano 

Soares Pereira está localizada o EMEI Nilzo Plazzi, ou seja, a frente da escola em dias 

de chuva fica completamente alagada, devido o grande volume de água que desce do 

morro.   

 

Diante do exposto, e certo de contar com as ações que permitam a 

execução de tal obra em benefício dos moradores da localidade, 

 

Pede Deferimento. 

 

 

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 10 de dezembro de 2018. 

 

 

Renan Rossoni Pattuzzo 

Vereador 
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