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Requerimento de Comissão

HORIZONTE

1352/2021
Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e
Política Urbana, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, seja realizada visita
técnica na Rua da Represa, 211, Bairro Havaí, com a finalidade de fiscalizar e
debater a necessidade de execução de obra de drenagem pluvial visando adequar a
insuficiente captação de água da referida rua.
A visita ocorrerá no dia 15 de outubro de 2021, às 11h, com ponto de
encontro na Rua da Represa, 211, Bairro Havaí.
A realização desta visita técnica se justifica em razão do ineficiente
sistema de drenagem na rua da Represa, que conta apenas com dois bueiros. Em
razão deste sistema precário, em dias de chuva a água escoa pelo inclinado 4.
logradouro e invade as residências locais.
Com o desmatamento de parte da Mata da Represa para a construção
de um empreendimento imobiliário, a captação da água pluvial restou ainda mais
prejudicada, haja vista a redução da absorção natural que outrora captava
substanciosa quantidade de água.
Moradores da região informam ainda que, quando chove, a lama
proveniente da mencionada obra escorre pela rua da Represa prejudicando ainda
mais o insuficiente sistema de drenagem. Ademais a sujeira que escoa pela via,
adentra os imóveis da localidade, causando prejuízos e aborrecimentos àqueles que
residem na localidade.
Em razão dos fatos supramencionados, e da iminente chegada do
período de chuvas intensas em nosso Estado, os moradores encontra-se muito
receosos com os possíveis danos que podem vir a acontecer.
Tais fatos demonstram o justo motivo para a ocorrência desta Visita
Técnica.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Sugiro sejam convidados:

- o Sr. Henrique de Castilho, Superintendente da SUDECAP;
- o Sr Josué Valadão, Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura;
- o Sr. Sylvio Ferreira Malta Neto, Coordenador de Atendimento Regional Oeste;
- o Sr. Carlos Eduardo Tavares de Castro, Diretor-Presidente da COPASA;

Durante a visita técnica, as representantes e os representantes do
órgãos convidados poderão apresentar sugestões para remediar a insuficiência do
sistema de drenagem da localidade.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021.

Vereador Irlan Melo

Proposição Iniciai
Avulsos distribuídos em:
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ResponsOel pelá distribuição

Vereador Ciro Pereira
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana

