
INDICAÇÃO N° 18/2017

Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie o
realinhamento dos postes da rede elétrica,  bem como o ensaibramento da Rua Padre Anchieta,
localizada no Balneário Princesa do Mar, e o realinhamento dos postes da rede elétrica e da  Rua
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Rua 1590), Balneário Itapoá - Anexo B1.

JUSTIFICATIVA

Na referida rua, os postes da rede elétrica começam do lado direito, mas na metade
da rua a rede elétrica passa para o lado esquerdo. Onde acontece essa inversão, um dos postes esta
no centro da rua, podendo vir a causar acidentes com veículos automotores. A mesma rua, em dias
de chuva, torna-se intrafegável em alguns pontos, devido aos buracos e ao excesso de lama. Sendo
assim, necessita de saibro, com a máxima urgência. Na Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os
postes da rede elétrica encontram-se no meio da via. O fluxo de veículos e pedestres é intenso, pois
na rua encontra-se a base do Samu, Secretária de Educação e o posto de Saúde de Itapoá, assim,
pode  vir  a  causar  acidentes  com veículos  automotores  e  pedestres,  sem contar  a  sensação  de
abandono. 

Itapoá, 10 de fevereiro de 2017.

                     José Antonio Stoklosa                                                      Ezequiel de Andrade
                           Vereador PSD                                                                   Vereador PR
                                  [assinado digitalmente]                                                                                [assinado digitalmente]

                    Janayna Gomes Silvino                                                          Jonecir Soares
                           Vereadora PR                                                                    Vereador PR
                                [assinado digitalmente]                                                                                   [assinado digitalmente]

                 Geraldo Rene Behlau Weber                                         Thomaz Willian Palma Sohn
                          Vereador PSDB                                                                 Vereador PSD
                                  [assinado digitalmente]                                                                                   [assinado digitalmente]

Documento  assinado  digitalmente  pelo(s)  autor(es),  em conformidade  com o  art.  45,  §3o  e  §4o,  da  Lei  Orgânica  de  Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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