
REQUERIMENTO Nº 027/2022 
 

Ementa: Requer o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando 

informações e documentos a respeito das condições do sistema de 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas da bacia do Rio 

Jirau Alto. 

 

Senhores Vereadores, 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

No uso de suas atribuições legais e regimentais, o vereador que 

abaixo subscreve requer o envio de expediente ao Poder Executivo do Município de Dois 

Vizinhos solicitando as seguintes informações e documentos: 

 

a) Apresente relatório contendo informações a respeito de todas as melhorias e serviços de 

manutenção, desassoreamento, limpeza ou fiscalização preventiva realizados na 

infraestrutura e nas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais urbanas, de 

transporte, de detenção ou de retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas das redes integrantes da bacia do 

Rio Jirau Alto e em suas imediações, em especial no Bairro Sagrada Família, indicando as 

respectivas datas de execução das ações. 

b) Informe se durante a atual gestão foi realizada alguma melhoria em pontes e tubos de 

canalização para o escoamento das águas do Rio Jirau Alto; 

Ao ensejo, com esteio no art. 234 do Regimento Interno desta 

Câmara de Vereadores, também se requer a convocação de um representante do Poder 

Executivo Municipal para prestar esclarecimentos em Plenário a respeito do atendimento 

fornecido pela Administração Pública local em favor das famílias afetadas com os recentes 

alagamentos, especialmente quais são os benefícios assistenciais a elas disponíveis e quais 

medidas serão adotadas pelo Poder Público para prevenir novas situações emergenciais ou 

calamitosas. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

É fato público e notório que as recentes chuvas torrenciais que 

assolaram o sudoeste do Paraná, sobretudo nosso Município, causaram inúmeros prejuízos aos 

nossos munícipes e sobrecarregaram os serviços assistenciais e emergenciais disponibilizados 

aos nossos cidadãos. 

Dessa forma, com a finalidade de realizarmos um efetivo controle 

externo a respeito da atuação preventiva do nosso poder público com relação às frequentes 

enchentes na bacia do Rio Jirau Alto, bem como com a intenção de reduzirmos a possibilidade 

de novos desastres ou outras situações potencialmente emergenciais, além de conferirmos maior 



publicidade e transparência para os programas assistenciais desenvolvidos pelo Município de 

Dois Vizinhos e de provocar a Administração Pública a adotar todas as medidas necessárias 

para prevenir novas situações calamitosas; solicitamos aos nobres pares a aprovação do presente 

requerimento, para que o Poder Executivo apresente as informações e os documentos acima 

relacionados. 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR,  

em 14 de outubro de 2022. 

 

 

Deolino Benini Junior 

Vereador 
Irival Di Domênico 

Vereador 

 

 

Sandro José Brunn 

Vereador 
Fábio Júnior Gaspar 

Vereador 

 


