
INDICAÇÃO N° 68/2019

Indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  a  manutenção  nas  Ruas:  450,  Rafael  Contador,  Travessa  Itapema.  Que  seja
providenciada a implantação de uma caixa de captação na Rua Konder Reis esquina com a
Rua das Margaridas, e a implantação de um Ponto de Ônibus entre as Ruas 2.500 e 2520,
conforme justificativas.

JUSTIFICATIVA: 

Na Rua 450, localizada no Balneário Volta ao Mundo, todas as ruas paralelas
estão ensaibradas já na rua 450, se faz necessária a intervenção com urgência do
órgão competente  para realizar  as  devidas  melhorias,  sendo que nos últimos
anos os lotes localizados na citada rua vem tendo um acréscimo altíssimo de
construções  de  casas  e  os  caminhões  dos  matérias  de  construção  e  de
terraplanagem estão encalhando e os moradores não tem acesso.

Na Rua Rafael  Contador,  localizada na Barra  do Sai,  se  faz necessário com
urgência o patrolamento e a implantação de saibro, sendo que o morador mais
antigo  desta  rua  que  ali  reside  à  20  anos,  diz  que  nunca  foi  feito  nenhuma
manutenção na via, e hoje tem mais de 25 família só nesta quadra.



Na Travessa Itapema localizada no Bairro Itapema, entre a Rua Francisco Q.
Coreia e a Rua do Peixe, com as obras da Rua Celso Ramos foi usada para
passar caminhões, que por consequência acabou quebrando as manilhas e boca
de  lobo,  salientando  ainda  que  a  rua  afundou  no  local,  sendo  assim  se  faz
necessária a manutenção urgente. 

Na Rua Konder Reis, esquina com a Rua das Margaridas, existe o manilhamento
mais não foi feito a boca de lobo e nem atravessou a Rua com manilhas para dar
vasão  as  águas,  sendo  assim  se  faz  necessária  que  a  Prefeitura  Municipal
providencie  a  implantação  de  uma caixa  de  captação  no  local  bem como a
implantação das manilhas para a devida vazão das águas pluviais. 



Moradores da residentes nas Ruas 2500 há 2520, solicitam que seja implantado
um ponto de ônibus na localidade, sendo que as crianças e adultos em dias de
chuva ou muito sol não tem a onde ficar abrigados para pegar o ônibus. Sendo
que esta localidade teve um desenvolvimento significante aumentando muito o
número de moradores.

Itapoá, 01 de julho de 2019.

JOSÉ MARIA CALDEIRA
Vereador MDB
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