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Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N2

251-

/2018.

INDICO a Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal REGINALDO LUIZ ERNESTO CARDILO, para
que realize estudos, junto aos setores competentes, no sentido de providenciar o
recapeamento na Rua Dr. Marcelo Drumond Tostes, do número 102, cruzamento com
a João Buósi, ate o cruzamento com a Rua Fortunato Milhorança, n 2 159, no quarteirão
da oficina do Zé Miga, nesta cidade.
JUSTIFICATIVA
Considerando que as vias urbanas do Município, devem
oferecer condições de tráfego e segurança para os motoristas e pedestres de nossa
cidade.
Considerando que foram recebidas muitas reclamações dos
moradores e usuários, pela constatação das péssimas condições de trafegabilidade da
rua acima citada, no quarteirão da oficina do Zé Miga, onde o asfalto esta esfarelando,
abrindo crateras e buracos que colocam em risco os motoristas e pedestres que por lá
transitam.
Considerando que a referida rua possui um fluxo de
movimentação intenso, agravando-se a situação, principalmente, por existir uma
oficina de funilaria, que abriga um grande movimento de veículos, em função do
esfacelamento asfáltico, pedras são atiradas ás residências e também aos carros
estacionados causando danos aos mesmos.
Considerando que os serviços de reparo no asfalto, tapa
buraco, recapeamento, dentre outros de recuperação da malha viária das ruas do
Município, devem ser executadas pelo Poder Executivo Municipal, de modo a mitigar
os problemas de trafegabilidade das nossas ruas, o que sempre representa grande
parte das reivindicações e reclamações dos moradores.
Considerando que os bairros em geral, em virtude das
chuvas e do desgaste no asfalto vem enfrentando sérios problemas com a malha viária,
tendo em vista a ausência de sua manutenção e, em muitos casos, a extrema
necessidade de urgência nos reparos.
Sala das sessões, 02outubro
outubro d 2018.
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