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INDICAÇÃO N° 026/2019

Eu, Tiago Rodrigo da Silva, vereador desta Câmara
Municipal, INDICO nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor
José Madrigal Ruda Filho, Prefeito Municipal de Cabrá lia Paulista, que
adote as providências imediatas no sentido de regularização da
iluminação., pois existem lâmpadas queimadas na Rua Astor de Matos
Carvalho n° 955 localizada no centro da cidade, o intuito é melhorias na
visibilidade e intensificação na segurança dos moradores, além desta
iluminação, estamos com problemas no asfalto, uma parte da rua afundou
e está com acúmulo de águas pluviais, causando mau cheiro c alé com
possibilidade de surgimento do mosquito da dengue, sugiro que seja
realizado um recapeamento nas duas quadras próximo ao trecho.

JUSTIFICATIVA:

Conforme solicitação realizada pelos moderadores, foi
relatado que na extensão de via por terem dificuldade extremas para
transitarem no período noturno por falta de iluminação, inclusive relatos
por mensagens e fotos no WhatsApp, além disso, todos os moradores estão
expostos de quaisquer tipos de violência urbana. E a correção da área onde
está com problema possa ser corrigida e em seguida um recapeamento,
pois este endereço é trecho de maiores movimentos de veículos da cidade.

Considerandoainda o fato de que a maioria das pessoas que
transitam por esse trecho após um longo dia de trabalho, retorno de escolas
e faculdade ainda terem que enfrentar um local extremamente escuro e
inseguro, solicitamos atenção especial do Excelentíssimo Prefeito
Municipal para que entre em contato com o órgão responsável.

Cabrália Paulista, 15 do março de 2019,

Tiago Rqdr^b^da Silva - Vereador
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