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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 14/GAB/2019 
 

  O Vereador Clairton Pivoto, da Bancada do Partido da Social Democracia 

Brasileira– PSDB, de acordo com Art. 163 do Regimento Interno, vem solicitar que esta Casa 

Legislativa encaminhe o presente Pedido ao Exmo. Sr. Tiago Gorski Lacerda, Prefeito 

Municipal de Santiago, RS, com a finalidade de construção da rede de escoamento de águas 

pluviais e esgoto cloacal, de acordo com a Legislação em vigência, conforme o abaixo descrito: 

  

 PEDIDO:  

 

 A construção da rede de escoamento de águas pluviais e esgoto cloacal 

no final da rua Cel. Tuca esquina com a Rua Honório Silva. 
 

  JUSTIFICATIVA:  

 

 Devido a expansão da rede de escoamento de águas pluviais e esgoto cloacal, no 

endereço já referenciado, uma das caixas coletoras foi construída no lado esquerdo da Rua 

Honório Silva, porém no lado direito  do endereço em questão não foi construída caixa coletora 

de águas pluviais e esgoto cloacal, e a tubulação encontra-se rompida, motivando nos dias de 

chuva que a água escoe pela rua, provoca um acúmulo de pedras no centro da rua, mas 

principalmente na sarjeta do lado mais baixo da via, bem como a questão sanitária, pois o esgoto 

principalmente corre a “céu aberto”, sendo um fator de risco a saúde dos munícipes, e a exemplo 

temos proliferação de insetos naquele local.  

 

 Santiago, RS, 15 de abril de 2019. 

          
       CLAIRTON BASSIN PIVOTO 

   Vereador – Líder da Bancada do PSDB 
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