CÂMARA
DE COLOMBO
Indicação N° 49/2019

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, submete à apreciação da
Câmara Municipal de Colombo a seguinte proposição:
Destinatário: Secretaria de Planejamento

Assunto
Estudos para contratação de serviços de
desobstrução de galerias de águas pluviais e
caixas de captação com a utilização de caminhão
sugador

Justificativa
As enchentes são fenômenos naturais que ocorrem quando a precipitação da chuva
é elevada e a vazão ultrapassa a capacidade de escoamento, ou seja, quando a
chuva é intensa e constante, a quantidade de água nos rios aumenta, extravasando
para as margens dos rios (áreas de várzeas).
Entretanto, esse problema foi agravado bastante agravado em nosso município
devido à falta de limpeza dos rios e córregos, a grande taxa de urbanização,
juntamente com a falta de infraestrutura, como pavimentação e rede de captação de
águas pluviais.
Neste início de 2019 sofremos mais uma vez com a grande quantidade de chuvas,
que culminaram em diversos pontos de alagamentos e destruições. Acompanhando
o andamento do Plano Municipal de Drenagem, é necessário um planejamento para
manutenção preventiva das galerias de captação de águas e também dos pontos
em que temos rios canalizados.
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A presente indicação tem como objetivo solicitar que a gestão municipal organize
estudos e abra licitação para a contratação de serviços de limpeza destas galerias
com a utilização de caminhão sugador, a exemplo do formato contratado pela
cidade de Curitiba, haja vista a eficiência e segurança deste tipo de serviço, uma
vez que não obriga que pessoas entrem em contato direto com os resíduos ou
mesmo necessitem entrar dentro da rede de tubulação.
Colombo, 19 de fevereiro de 2019.
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Anderson erreira da uiva (Anderson Prego)
Vereador
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