REQUERIMENTO nº 96/2013

Súmula:- Solicita providências do
Executivo junto a Secretaria de
Negócios Internos e Jurídicos e a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
se há Projeto de Desapropriação do
antigo Clube Vale do Sol, situado no
final da Av. Vale do Sol, próximo a
garagem de ônibus da empresa Benfica
– Bairro Jardim Rainha.

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário na forma
regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Engenheiro Jaci Tadeu da
Silva, Prefeito Municipal, para que interceda junto à Secretaria de Negócios
Internos e Jurídicos, Sr. Vicente Martins Bandeira e a Secretaria de
Desenvolvimento

Urbano,

Sr. Walter

Hasegawa,

se

há

Projeto

de

Desapropriação do antigo Clube Vale do Sol na Av. Vale do Sol, próximo a
garagem de ônibus da empresa Benfica – Bairro Jardim Rainha.
Croqui anexo.

Justificativa

Senhor Presidente:Senhores Vereadores:Senhoras Vereadoras:-

Trata-se de uma reivindicação dos moradores do Jardim Rainha
que estão sofrendo há anos com as enchentes no bairro, pois antigamente
existia a represa do clube Vale do Sol que servia de “Piscinão” contendo as
águas dos bairros adjacentes amenizando os problemas das enchentes do
Jardim Rainha e também do centro da cidade. Com a chegada do progresso a
represa foi aterrada e hoje funciona a garagem da empresa Benfica, e os
bairros Jardim Bela Vista Alta e Baixa, Chácara Santa Cecília e Parque Way.

Foram todos pavimentados e com isso aumentaram o fluxo de
água vinda desses bairros e com o fim da represa essas águas acabam
causando as fortes enchentes que aterrorizam várias famílias deste município,
e por se tratar de uma área muito grande, acredito que a desapropriação do
antigo Clube Vale do Sol solucionariam os problemas das enchentes do
Jardim Rainha e do Centro da Cidade, pois poderia ser construído um
piscinão para represar as águas das chuvas, bem como, ser construído uma
área de lazer ou, até mesmo um parque ecológico para o nosso povo
itapeviense.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 25 de fevereiro de
2013.

Anderson Cavanha
(Bruxão do Táxi – PR)
Vereador

