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PROPONENTE: VEREADORA MARIA DONIZETE- PT 
A Vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, indica a 

Mesa Diretora para que depois de ouvido o soberano plenário, que envie expediente ao Excelentíssimo 

Prefeito, Sr. Derlei João Delevatti com cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura a Sra. Isabel Fróes  

Ponce,  reiterando da Indicação no 019 de 25/10/2018 da minha autoria a qual dispõe sobre o 

cascalhamento e o patrolamento da Rua Luiz de Albuquerque entre a 15 de Novembro no bairro 

Residencial Saladeiro. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

A solicitação em tela se faz necessária, pois a mesma ainda encontra se com vários buracos e 

erosões causadas pelas chuvas, dificultando assim a passagem de veículos no local, causando sérios 

transtornos a todos os usuários que necessitam trafegar por esta via e pela proporção do seu tamanho 

poderão acarretar sérios acidentes neste local. Enfatizo também que a referida Rua encontra-se próxima 

a Escola Municipal Caacupê, e em dias chuvosos dificultam ainda mais o trafego dos estudantes no 

local. Acusamos o recebimento da resposta da presente Indicação na data de 02/10/2018 sob o n° de 

oficio n° 111/SOHSP/2018, a qual porém apenas informa que a Empresa Decimal será notificada, porém 

verifica-se que a referida empresa DECIMAL ENGENHARIA EIRELI, conforme o PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N°. 105/2018, a mesma limita-se apenas aos serviços de pavimentação asfáltica, 

drenagem, calçamento. 

Dessa forma, solicito que seja determinada a realização dos serviços de reparo no local com a 

máxima urgência possível. 

Por se tratar de um pedido da comunidade em geral, peço o apoio de todos os Vereadores para 

sua aprovação e pronto atendimento por parte da Secretária Municipal de Infraestrutura. 
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