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PROPONENTE: VEREADOR SÉRGIO LUIZ BACHA — PDT 

O Vereador que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimenta , 
Indica a Mesa Diretora para que depois de ouvido o soberano Plenário, que envie expediente ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Derlei João Delevatti e a Secretária Municipal de 
Infraestrutura a Sra. Isabel Fróes, solicitando a seguinte providência: 

• Patrolamento e cascalhamento , bem como limpeza com roçadas na extensão 

da rua  Salim  Cafure Filho, Antigo rua Cuiabá, após o posto de combustível, 

em direção as 5 unidades habitacional localizadas na rua supramencionada. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores. 

Esta solicitação em tela tem por objetivo solicitar aos órgãos competentes para 
se viabilize o mais urgente possível serviços de manutenção na rua citada acima, haja vista que 
na mesma extensão está sendo realizada pela empresa Decimal, o asfaltamento da via e seria 
proveitoso solicitar ao responsável legal da empresa para que possa realizar esse serviço de 
manutenção. 

Como somos sabedores, é precária a situação dos moradores daquela localidade 
principalmente em tempos chuvosos que fica intransitável devido não possuir ao mínimo de 
cascalho em sua extensão onde somente encontra-se terra batida que necessita com urgência 
camada de cascalho para ao menos amenizar a situação de trânsito no local. 

De maneira sobreposta, solicito que seja realizada serviços de limpeza e roçada na 
mesma rua mencionada devido a chegada das festas de fim de ano que é uma necessidade 
primordial que seja realizada essa limpeza com máxima urgência. 

Com intuito de ajudar a manter o mínimo de condições aos moradores do bairro que 
solicito ao Poder Executivo e a Secretária Municipal de Obras que disponibilize os serviços 
solicitados em tela. 

Diante disso, solicito aos Nobres Pares que votem pela aprovação desta propositura e 
pronto atendimento por parte dos órgãos competentes. 

Sala de Sessões, 04 de Dezembro de 2018. 
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