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FEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Solicita informações a respeito das providências adotadas

após alagamento na UBS da Vila São Pedro e residência vizinha.

ODAER MATIAS e FERNANDO VANUCHI PEPPES, vereadores

que esta subscrevem, conforme artigo 113, §3®, inciso IX do Regimento Interno, em consonância com o art.

64, inciso XVII da Lei Orgânica do Município e em nome do povo de Comélio Procópio, SOLICITAM ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, as seguintes informações:

vereador que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais,

SOLICITA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, que, através da

Secretaria Municipal Obras, forneça as seguintes informações:

1. Queira informar quais os estudos realizados para evitar novos alagamentos e destruição no setor da
UBS da Vila São Pedro e vizinhança.

2. Queira informar quais consertos foram executados com objetivo de reparar e evitar novos alagamentos
e destruição na UBS da Vila São Pedro e nas residências vizinhas.

3. Queira informar os motivos e circunstâncias pelas quais, a equipe da prefeitura, iniciou o reparo do
muro que separa a residência da UBS, e não voltou para terminar o trabalho?

4. Queira informar se houve a devida verificação do comprometimento de Galerias de Águas Pluviais no
setor atingido pelas chuvas? Se sim, qual o resultado desta verificação?

JUSTIFICATIVA

O pedido de informação visa trazer à tona, as providências adotadas

pela prefeitura para evitar que novos alagamentos e destruições aconteçam na área atingida.

Comélio Procópio, 25 de abril de 2022.
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