INDICAÇÃO Nº 45/2019
O Vereador que esta subscreve indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção das seguintes vias públicas: Rua Tuiu, Rua Aves do
Paraíso, Rua Joaquim Perez e SC-416.

Justificativa
Rua Tuiu, Bairro São José, entre a Rua Ana Mª
R. de Freitas e Rua das Margaridas, foi feito
melhorias na extensão da Rua e ficou esta
quadra sem melhorias. Nessa mesma rua tem
vários veículos abandonados, criando bichos
peçonhentos e ratos que adentram as casas dos
vizinhos. Há a necessidades de realizar estes
serviços com a máxima urgência.

Rua Aves do Paraíso, no Bairro São José, há
a necessidade de ensaibramento e colocação
de manilha no final da Rua, que é acesso para
a Rua José da Silva Pacheco. Já havia
manilha,

mas

a

Prefeitura

tirou

para

manutenção do valo e não colocou mais. Por
ali passam alunos que vão à Escola Clayton
A. Hermes, e moradores. Acesso pela Rua
Ana Mª R. de Freitas.

Rua Joaquim Perez, no seu início não foram
feitas melhorias até hoje, sendo que já existem
protocolos e indicação de melhorias desta rua.
Além dos moradores desta rua, tem o Recanto
do Rocha, no início que dá acesso ao Rio Saí
Mirim, e os moradores do Samambaial, Brasília
e São José com frequência vão ao Rio para se
banhar e pescar, e acesso de carro fica difícil.
Se

faz

necessária

a

manutenção

e

ensaibramento da Rua Joaquim Peres.

SC 416, em frente à Brasmar, se trata de uma
estrada estadual, mas o Município pode
conseguir autorização do DEINFRA e fazer
melhorias ou cobrar do DEINFRA que faça
antes que ocorra mais um acidente fatal por
conta desse buracão, que a cada chuva aumenta
mais.

Itapoá/SC, 10 de abril 2019.
José Maria Caldeira
Vereador MDB
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