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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA 

 A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e 

depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, INDICAR ao Chefe do Executivo Municipal que 

providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à 

construção de canaleta de escoamento de águas pluviais na esquina da Rua Bonfim com a 

Avenida Segismundo Mangolini, no Jardim Boa Vista. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 Naquela interseção, o volume das águas pluviais é grande, apresentando assim a 

necessidade de construção de canaleta de escoamento para que a água não fique 

empoçada, atraindo insetos, exalando mau cheiro e danificando o asfalto. 

 Diante disso, solicito ao Excelentíssimo Prefeito que determine ao setor competente 

as providências necessárias visando atender aos justos reclamos dos munícipes daquele 

setor. 

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 04 de fevereiro de 2019. 

 

Magna Aparecida Rocha do Nascimento 

Magna Fiscal (PROS) - Autora 
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