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O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma 

regimental e após ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa: 

Encaminhe ao Senhor Chefe do Poder Executivo solicitação para determinar  ao 

órgão municipal competente que elabore projeto de canalização do valo que se estende 

em paralelo a BR 101, iniciando-se nas proximidades da BR 290 (Free Whay), passando 

pelo Bairro Encosta da Serra, o qual vem de longa data, em processo de 

desmoronamento das laterais, gerando grande risco aos proprietários lindeiros, além de 

ser foco de insetos e outros animais, com potencial de gerar risco à saúde humana. 

Frisa-se, que um dos proprietários lindeiros, que atua no ramo de combustíveis, 

manifestou interesse em executar, com recursos próprios, o projeto na extensão dos 

fundos do imóvel, inclusive sugerindo a criação de uma galeria coberta, sendo esta 

disponibilizada para passeio público. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente pedido justifica-se em razão do aludido valo, já ter sido objeto de 

pedidos anteriores de canalização, sem o devido atendimento, o que acabou por agravar 

ainda mais a situação. 

A possibilidade de a iniciativa privada participar com recursos próprios para a 

execução do projeto apresenta-se como um fator de incentivo para que a Administração 

municipal elabore o projeto e passe a executá-lo, na medida de suas condições 

orçamentárias, bem como viabilize a formação de PPP com empresários e proprietários 

lindeiros, o que agilizará a conclusão da obra. 

Por fim e não menos importante, o presente também se justifica diante da 

possibilidade do futuro projeto poder contemplar uma galeria coberta, podendo a parte 

superior ser utilizada como um passeio, possibilitando caminhadas num ambiente em 

meio a natureza exuberante que possuímos. 

 

Sala das Sessões, 19 de Outubro  de 2021 

 

Ver. ED MORAES 

MDB 


