
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 900/2018

Realização de limpeza das galerias para a
captação  das  águas  pluviais  na  Rua  Rio
Grande do Sul, no Jardim Porto Alegre.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do
Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja realizada a limpeza das
galerias de águas pluviais em todo a extensão da Rua Rio Grande do Sul, no Jardim
Porto Alegre.

As galerias ora mencionadas são destinadas à captação e ao escoamento
das águas pluviais, sendo coletadas através das bocas coletoras. Contudo, a população
local vem reivindicando a necessidade de se realizar a manutenção destas galerias, pois
quando  chove  o  sistema  de  drenagem  não  funciona  corretamente,  ocasionando  o
acumulo de água na via supracitada.

In loco,  este Vereador verificou que o local possui muitas árvores, o que
ocasionou a dificuldade de drenagem correta, ante a presença de folhas e galho na
passagem da água nas bocas coletoras.

O grande volume de água que se acumula nesta via em dias de chuva tem
causado grandes transtornos aos motoristas,  ciclistas  e pedestres  que ali  transitam,
além de causar danos à via pública e principalmente ao meio ambiente. Com o intuito de
prevenir novos danos a esta via é que se propõe esta indicação de limpeza de galerias.

Por  tanto  é  imprescindível  a  tal  limpeza para  que as  galerias  possam
absorver e conduzir as águas pluviais que se acumulam naquele local, a fim de que
sejam  evitados  danos  ao  meio  ambiente  além  de  outros  estragos  e  transtornos
causados pela água, aumentando a segurança da população que ali transita.

SALA DAS SESSÕES, 9 de outubro de 2018.
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