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REQUERIMENTO DE URGÊNCIA E INFORMAÇÃO Ng 072/2017

Requeiro, nos termos regimentais e após ouvir o Douto Plenário, oficiar a 

Defesa Civil para que inform e esta E. Casa de Leis sobre o posicionamento do 

departamento em relação ao ocorrido no Bairro da Palha I e II, durante forte 

chuva.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente
Senhores Vereadores:

É mister trazer ao conhecimento do Plenário 

Legislativo a presente propositura, na verdade necessidade para melhor 

atender a coletividade, que a Defesa Civil nos informe o posicionamento do 

departamento em relação ao ocorrido.

Durante a última chuva forte de nosso município, o volume de água que 

descia da rodovia era muito grande, e inundou todo o bairro. Os motoristas 

estavam praticamente ilhados, e, muitas pessoas perderam seus pertences por 

conta desta água que vinha da rodovia.

No momento que a chuva teve início, o vereador o qual vos subscreve 

estava no bairro e também quase não conseguiu sair de carro do local, e muitos 

moradores solicitaram que o assunto fosse tratado durante a sessão de 

Câmara.

Diante todo o exposto, e como representante do povo, encaminho 

requerimento a Defesa Civil do Município com intuito de saber, se neste
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episódio havia algum agente da defesa civil orientando e auxiliando os 

moradores, haja vista o risco de contaminação pela água contaminada. E ainda, 

que nos informe o nome dos agentes e do atual responsável pela defesa civil.

Pela aprovação. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 18 de abril de

2017.

Luís Fernando Paulino 
Vereador
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