INDICAÇÃO N° 55/2019
Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie as seguintes manutenções:
I - manutenção da Av. Marechal Floriano Peixoto, na Barra do Saí;
II - manutenção da rua 2460, no bairro Pontal do Norte; e,
III - manutenção das ruas 2.500, 2.510, 2.520 e 2.530, no bairro Pontal do Norte.
IV - Manutenção das ruas 2.320, 2.330, 2.350 e 2.360, no Balneário Rosa dos Ventos.
JUSTIFICATIVA:

I - NA Av. Marechal Floriano Peixoto, após cada chuva acumula muito barro, ocasionando
muito transtorno. Por ser a uma via de intenso fluxo de carros e pedestres, é alvo constante de
pedidos de manutenção por parte da comunidade, conforme fotos acima.

II - A manutenção da Rua 2460 é um pedido constante dos moradores do bairro,
inconformados com a situação desta via, principalmente quando chove. Pedidos estes
manifestados em grupos de Whats da cidade e pessoalmente a esses Vereadores, tal
manutenção se faz necessária com urgência conforme fotos acima.

III – Nas Ruas 2.500, 2.510, 2.520 e 2.530, se faz necessária as devidas manutenções com
urgência, devido as mesmas ficarem intransitáveis quando chove, com imensas poças de água,
sendo alvo constante de reclamações por parte da comunidade, seguem fotos acima.

IV – Nas Ruas 2.320, 2.330, 2.350 e 2.360, se faz necessária a sua manutenção devido a
vegetação esta tomando conta das vias.
Salienta que de todas as ruas indicadas, se pede que a prefeitura proceda, através do órgão
competente, além da manutenção, o patrolamento, ensaibramento, limpeza de valas e o corte
da vegetação.
Itapoá, 10 de maio de 2019.
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