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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre protocolo referente à limpeza de 

galeria de águas pluviais. 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que esta vereadora atende os munícipes e orienta 

que façam o protocolo na Prefeitura Municipal de Taubaté; 

  

Considerando que no período chuvoso as residências da Rua 

Bárbara Heliodora parte baixa em frente ao número 170, Vila São José, estão apresentando 

acúmulo de águas; 

Considerando que o acúmulo de água provavelmente é causado 

pelo acúmulo de sedimentos tais como areia principalmente, visto que a rede foi feita no ano 

de 1983 e 1984 e durante este período, só foram retirados acúmulos dentro das galerias, 

porém a tubulação não teve o mesmo tratamento. 

 

Considerando que os moradores notaram que em 10 anos, o 

escoamento não está mais ocorrendo de forma adequada conforme vinha ocorrendo 

anteriormente, e que fazem muitos anos que notaram a presença de areia nas sarjetas, e a 

mesma é carreada para dentro da tubulação; 

 

Considerando que há o protocolo nº 52871/2018, solicitando o 

serviço de limpeza da galeria de águas pluviais do local. 

 

 

Assim sendo, é que:  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Há previsão para que o protocolo nº 52871/2018 seja 

atendido?  

II – Existe um cronograma de limpeza de galeria de águas 

pluviais? Qual o planejamento da Prefeitura a este respeito, uma vez que o período de 

chuvas está se aproximando? 

    

Plenário “Jaurés Guisard”, 05 de novembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


