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O Subscritor da presente, Vereador Paulo Aparecido Thereza, com assento,

neste
Poder Legislativo Municipal, usando de suas prerrogativas legais que lhe conferem a Lei
Orgânica Municipal e o Regimento lnlerno da Câmara Municipal, após dar ciência da
presente proposição em Sessão Plenária, por intermédio da Mesa Diretora vem por meio
deste INDICAR ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o Senhor Luciano Roncetti
Pimenta, para determinar ao setor competente, que realize a limpeza das Caixas Secas
existentes na estrada principal que dá acesso à Comunidade de Lajinha do Empoçado,
deste município.
I

JUSTIFICATIVA:

cumpre salientar inicialmente a Vossa Excelência, que a presente indicação tem por
objetivo atender as diversas reivindicaçôes solicitadas pelos moradores, pois devido às
fortes chuvas torrenciais ocorridas na comunidade, foram levadas grandes quantidades
de solo, galhÕes a essas caixas secas, o que provocou o seu assoreamento, prejudicando
a população da regiáo.
Em síntese, vale ressaltar que os serviços de limpezas das caixas secas são de suma
importância paÍa a captação de águas pluviais, pois além de minimizar os impactos de
futuras chuvas, contendo a água e evitando a erosão nas estradas, a água contida,
retorna ao lençol freático contribuindo para o aumento da imunidade.

Em virtude do que foi mencionado e visando melhores condições de vida para a
população residente na zona rural, é que solicitamos providências do Senhor Prefeito
para a regularização de tal situação com urgência.

Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Raulenstrauch.
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