
 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 08/2017                                             ENTRADA EM: 20/01/2017 
       

AUTORES VER.: ROBERTO EMILIANI (PMDB) E ROSE PIRES (PMDB) 

 
 

OS VEREADORES QUE ESTA SUBSCREVEM 

REQUEREM QUE, APÓS TRAMITAÇÃO 

REGIMENTAL, SEJA ENCAMINHADO AO 

PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JEFERSON 

LUIZ TOMAZONI, O SEGUINTE PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA:                                             

 

“Que seja realizada a implantação de tubulação para escoamento das 

águas pluviais e esgoto e, consequentemente, fechamento da vala situada no 

canteiro entre a Rua Elvino Ramos Nogueira e a BR-163, na altura das Ruas 

Joaquim Honório Ribeiro Rosa até Rua Estudante Elias Borgman, bem como, que 

seja realizada a implantação da iluminação pública no início da Rua Estudante Elias 

Borgman, entre as Ruas Elvino Ramos Nogueira e Rua Santa Catarina.” 

 

JUSTIFICATIVA   

 

Que seja realizada a canalização do escoamento das águas pluviais e 

esgoto, bem como a cobertura da vala localizada no canteiro entre a Rua Elvino 

Ramos Nogueira e a BR-163, na altura da Rua Joaquim Honório Ribeiro Rosa até a 

Rua Estudante Elias Borgman. 

A vala encontrada no canteiro em questão vem acumulando uma 

grande quantia de lixo, se tornando um imenso foco para a criação de insetos 

nesta época de chuvas, e ainda, em dias quentes e ensolarados, exala um mau 

cheiro insuportável, sendo de extrema necessidade o fechamento da mesma por 

se tratar de uma obra que envolve a saúde pública. 

Ainda, que seja realizada a implantação da iluminação pública no 

início da Rua Estudante Elias Borgman, entre as Ruas Elvino Ramos Nogueira e 

Rua Santa Catarina. Na Rua Estudante Elias Borgman, no seu trajeto inicial, 

ainda não foram instaladas luminárias da iluminação pública, sendo necessária a 



 

 

 

urgência por se tratar de questão que envolve a segurança dos moradores da 

região. 

Sendo assim, solicitamos aos responsáveis o pronto atendimento e 

também aos nobres pares a aprovação do presente pedido de providência. 

Desde já agradecemos a atenção, certos de contar com a execução 

dos serviços o mais breve possível. 

 

                     

     Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2017. 

 

       

     ROBERTO EMILIANI                 ROSE PIRES  

             VEREADOR      VEREADORA 


