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INDICA  A  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL
JUNTAMENTE  COM  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  A
NECESSIDADE  DE  FAZER  A  MANUTENÇÃO  DA  LINHA  SANTA
RITA, TIRAR DUAS CURVAS E REFAZER UM BUEIRO.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno
desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvir o soberano Plenário,
que seja encaminhado este expediente indicatório à Exma. Senhora
Mabel  de  Fátima  Milanezi  Almici,  Prefeita  Municipal,  visto  a
necessidade de atendimento da presente Proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Nesta Linha existe a necessidade de tirar  duas curvas perigosas que ficam próximas a propriedade do Senhor
Odílio, onde o próprio morador se disponibiliza a mudar a cerca para fazer o serviço. Além disso, a também
necessidade  de  fazer  manutenção  de  toda  a  Linha  com  encascalhamento  dos  pontos  mais  críticos,
principalmente em um morro que fica perto da casa do Senhor Osvaldinho, sendo que este morador também se
disponibiliza a ceder o cascalho. E, finalizando venho alertar também da necessidade de refazer um bueiro nesta
mesma Linha que fica em frente a propriedade da Senhora Jacinta, onde os moradores reclamam que na época
da sêca quase não dá problema,  mas em época de chuva forma um enorme buraco causando riscos de
acidentes.

Certo de contar com aprovação pelos Nobres Pares da presente indicação, e do bom senso da Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal no atendimento desta proposição.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 12 de junho de 2018.
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