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

REQUERIMENTON 2019.2019 L I D O
(Do Sr. Deliutado Reginaldo Sardinha) nm.--.d..2./.. ..O.3./...,Zg.

ÉuÚ2, .
Requer o encaminhami:Hilgel#et$1fftllilaêgo

de informações ao presidente da
Companhia Urbanizadora Nova Capital do

Brasil(NOVACAP).

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito
Federal:

Requebro, nos termos dos art. 60, inc. XXXlll da Lei Orgânica do Distrito Federal

e art. 15, inc. 111; art. 39. B 2o, inc. Xll e art. 40 ambos do Regimento Interno desta Casa,

que sejam solicitadas ao presidente da Novacap as seguintes informações:

1) Quantidade de bueiros existentes no Distrito Federal;

2) Periodicidade de limpeza destes bueiros; g

3) Custo estimado de manutenção e o orçamento para este serviço; . g

4) Custo efetivo da construção e implementação de rede de drenagem fluvial $3 u

adequado para o tipo de relevo da cidade; 8 .J'

5) Existência de dotação orçamentária para a construção de bueiros. Ü aB

JUSTIFICAÇÃO B
Diversos estudos demonstram a importância do reuso da água da chuva para H

diversos fins, exceto o consumo sem o devido tratamento.

No período de chuvas no Distrito Federal, muitas cidades sofrem com os

alagamentos, sendo o entupimento dos bueiros e bocas de lobo os maiores problemas em

todas as cidades, além da falta de manutenção da drenagem fluvial.

É necessário sabermos sobre o trabalho realizado pela Companhia sobre a pauta

em questão para que possamos juntos construir um Distrito Federal como cidade modelo de

aproveitamento da água da chuva, além de dar maior segurança aos moradores que tanto

sofrem com os problemas causados com entupimentos de bocas de lobo e bueiros.

Diante do exposto, conto com os nobres parlamentares para a aprovação do

presente Requerimento.

Sala das sessões, em
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Deputado REGINAI

Folha rJ'.:.....!2.Z...Zh.
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