
INDICAÇÃO Nº 17/2020

Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através  do setor competente,
providencie a manutenção das seguintes ruas: 

I - Rua Alameda dos Prados, esquina com a Rua do Príncipe, frente à Rodoviária, em
Itapema;
II - Rua 2520, no Pontal; e
III - Rua 2580, no Pontal.

Justificativas

I - Rua Alameda dos Prados, em Itapema: segundo os moradores, há mais de 6 anos que
fazem pedidos para manutenção e melhoramento desta Rua. Já foram enviados vários
ofícios, indicações, e até agora não foi feito nada. Esta rua fica em frente à Rodoviária,
esquina com a Rua do Príncipe, e é parada de táxi e ônibus das empresas Maringá e
Transtusa.  Nesta  gestão,  por  ano foram feitos  vários  ofício  e  indicações,  até  abaixo
assinado foi entregue ao Prefeito. Assim, mais uma vez solicitamos que atenda o pedido
do  povo,  e  faça  a  manutenção  devida,  inclusive  a  troca  das  manilhas  que  estão
entupidas,  lembrando  que  é  a  Rodoviária  da  Cidade  e  tal  situação  está  causando
vergonha ao povo.  



II - Rua 2520, no Pontal: conforme a foto, não há o que falar. Já se passaram 8 dias do
acontecido,  por  isso,  é  preciso  fazer  uma manutenção  com urgência,  antes  que  um
motoqueiro ou um automóvel caiam neste buraco e pessoas percam a vida.

III - Rua 2580, no Pontal:  a rua esta parecendo um brejo e nestes dias de chuva os
moradores ficam sem acesso às suas casas, os carros encalham, as ruas ficam por muitos
dias alagadas. Precisa com urgência que seja ensaibrada, até porque as saídas para a
praia estão todas ensaibrada, onde não mora ninguém. Vamos valorizar quem mora aqui
e fazer o melhoramento da rua. 

Itapoá, 27 de fevereiro de 2020.

JOSÉ MARIA CALDEIRA
Vereador MDB
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