
RECOMENDAÇÃO Nº 002/2019                       de 08 de março de 2019. 

 
 

 

O Vereador André Barp, com assento na Bancada do PP, 

solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de 

providência: 

 

- Que o Executivo Municipal realize estudo de 

viabilidade para a contratação de empresa para fazer reparos e limpezas 

nas galerias que estão sobre o riacho do centro da cidade; 

- Que o Executivo Municipal realize o plantio de árvores 

na calçada em frente à Câmara Municipal de Vereadores; 

- Que o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras 

Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito estude a viabilidade de realizar 

encascalhamento da Propriedade de Cesar Corso, na linha Furini; 

 

Justificativa: Justifica-se a presente Recomendação 

tendo em vista a necessidade de fazer reparos e limpezas nas galerias do 

riacho no centro da cidade. Trata-se de um trabalho de prevenção baseada 

na redução dos riscos de desastres, pois desde sua construção nunca foi 

realizada uma vistoria, passando várias administrações. Acreditamos ser 

importante manter essas galerias limpas para escoar bem as águas das 

chuvas para não trazer transtornos maiores a população que mora no 

entorno das mesmas.  

 

Sobre o plantio de árvores em frente à Câmara de 

Vereadores, justificamos o pedido tendo em vista a inexistência de sombra, 

que é importante para os pedestres e para os veículos que ali ficam 

estacionados, além da importância do plantio de árvores no perímetro 

urbano do município para regular o ecossistema. 

 



Outrossim, solicitamos que a Secretaria Municipal de 

Obras deste município realize o encascalhamento do pátio da propriedade 

do Sr. Cesar Corso, tendo em vista os diversos problemas enfrentados pela 

família, principalmente em dias chuvosos, onde é comum haver o 

atolamento dos caminhões que escoam a produção da propriedade. 

 

 

 

Sala das Sessões Alfredo Ivo Liell, 08 de março de 2019. 

 

 

 

Vereador André Barp (Tchola) 
Bancada do PP 


