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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

REQUERIMENTO N.° 03/2021 

Exmo. Sr. 
EDMUNDO VIER 
DD. Presidente da Câmara Municipal 

Os Vereadores que o presente subscrevem, vem respeitosamente e com bas 
dispõe o Artigo 19, incisos XIII e XXI, da Lei Orgânica Municipal, e os Artigos 223, inci 
309, inciso III, do Regimento Interno desta Casa de Leis, Requerer, após ouvido o S 
Plenário, o envio de expediente ao Prefeito Municipal solicitando: a seguinte informaç 

ao que 
VIII, e 

bera no 
o: 

a) Existe algum estudo por parte dessa administração para melhoramentos no sis ema de 
escoamento de águas pluviais na Rua Tibúrcio Cavalcanti próximo ao C ntro de 
convivência, e, caso exista, se em algum momento a gestão municipal anteve 
contato com a empresa RUMO Logística solicitando estudo para melhoramen o desse 
sistema no espaço que compreende o pátio da estação ferroviária. 

JUSTIFICATIVA 

A referida Rua Tiburcio Cavalcanti há muitos anos apresenta problemas qu ndo da 
ocorrência de fortes chuvas, sempre no mesmo local, onde a galeria não é suficient para o 
total escoamento. Considerando que para sanar este problema será necessário também 
reconstruir a galeria pluvial que passa sob os trilhos do pátio da estação ferroviária, e também 
sendo conhecedor de que as empresas que operam o transporte ferroviário, no m ento a 
RUMO Logística, sempre apontam dificuldades em realizar este serviço devido ao fluxo de 
trens é que se faz necessário um contato com a empresa verificando a possibilidad de, em 
parceria com a mesma, realizar essa obra tão necessária,e para isso é que solicito a •resente 
informação . 

Nestes termos, pede deferimento. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inácio Martins, em 29 de março de 20 1 

JIVIARINO KUTIANSKI 
Presidente da Øomissão de Obras e Serviços Públicos 

10-5  (a-4aA 

9ncy...24, 


	00000001

