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(Do Sr. Deputado Reginaldo sardinha) Em..CIS./l=11)..2.Z:J12.
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Sügetaria Çeaisiativa
Sugere ao Poder Executivo, "libr

intermédio da Companhia Urbanizadora

Nova Capital do Brasil - NOVACAP,

instalação de grelhas nas bocas do lobo

para impedir a entrada de materiais

orgânicos, lixos e outros objetos que

possam entupir e dificultar o escoamento [::

da água da chuva, contribuindo, assim, =

para a manutenção e limpeza do g
maquinário público. ã

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143 = :31;:;o

do Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Companhia Urbanizadora g,'F{

Nova Capital do Brasil - NOVACAP, instalação de grelhas nas bocas do lobo para impedir a U

entrada de materiais orgânicos, lixos e outros objetos qiie possam entupir e dificultar o

escoamento da água da chuva, contribuindo, assim, para a manutenção e limpeza do

maquinário público.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha - Avante
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JUSTIFICAÇÃO

Em tempo chuvoso é constante deparar com noticiários de alagamentos e

estragos nas vias urbanas do Distrito Federal. Em regiões como Vicente Pirex que ainda não

tem instalada a infraestrura urbana de forma adequada, a população local sofre com

constantes prejuízos causados pela chuva.

Com a instalação de grelhas nas bocas de lobo, evita-se muitos problemas

corriqueiros, necessitando por parte da Administração Pública. a manutenção e limpeza do

equipamento público.

Diante do exposto, conclamo os nobres parlamentares para a aprovação da

presente proposição.

Sala das sessões, em :019: I'l
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Deputado REGINAI



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIALEGISLATIVA

DISTRIBUIÇÃODEINDICAÇÃO

Ao Setor de Protocolo Legislativo - SPL para as devidas providências e, em
seguida, ao Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP, para
encaminhamento para análise de mérito.
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CCJ (art. 63/RICLDF)

CEOF (art. 64/RICLDF)

CAS (art. 65/RICLDF)

CDC (art. 66/RICLDF)

CDDHCEDP (art. 67/RICLDF)
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CAF (art. 68/RICLDF)

CESC (art. 69/RICLDF)

CSEG (art. 69-A/RICLDF)

CDESCTMAT (art. 69-B/RICLDF)

CFGTC (art. 69-C/RICLDF)
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