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A Vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, indica a 
Mesa Diretora para que depois de ouvido o soberano plenário, que envie expediente ao Excelentíssimo 
Prefeito com cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura a Sra. Isabel Fróes, para que seja realizada a 
seguinte providência: 

• O rebaixamento da caída das águas pluviais para facilitar o escoamento 
d'água da Rua Alfredo Pinto — bairro  Jockey Club  (lateral da cancha de cavalo 
em frente à casa do Sr. Alípio  Blanco.  

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

A solicitação tem como objetivo atender as necessidades dos moradores da rua acima 
mencionada. Vale ressaltar que o referido bairro precisa urgentemente de uma solução que amenize os 
danos causados, pois uma moradia proporciona ao ser humano o desfrute de uma vida de pleno respeito 
e desenvolvimento, ao passo que está intrinsecamente relacionado com os demais direitos fundamentais 
e principalmente com o principio da dignidade da pessoa humana. 

Em virtude de o local ser frequentemente ponto de alagamento, o que acarreta situação de 
risco aos moradores, e sem os procedimentos de manutenção ocorrerá novamente, o que deixa a 
população bastante apreensiva. Diante do exposto, solicito providências no sentido da realização das 
manutenções necessárias para a realização dos procedimentos para a execução de manutenção no local 
supramencionado. 

Por se tratar de um pedido da comunidade em geral, peço o apoio de todos os Vereadores 
para sua aprovação e pronto atendimento por parte da Secretária Municipal de Infraestrutura. 

Sala de Sessões, 16 de Outubro de 2018. 

Maria Do 	wdos  Santos 
Vereadora — PT 
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