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ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV - PSDB

0 Vereador que esta subscreve, de acordo corn as normas
regimentais, encaminha REQUERIMENTO ao Excelentissimo Prefeito
Municipal Sr. Alan Aquino Guedes de Mendonca e ao Secretario Municipal
de Obras Publicas Sr. Luis Gustavo Casarin, solicitando informacoes
relacionadas ao processo de implementagao da pavimentacao asfaltica no
bairro Jardim Pelicano.
JUST IFICATIVA:
0 presente requerimento se torna relevante devido as inumeras e
recorrente reclamacoes dos habitantes dos bairros em comento quanto a
carencia de infraestruturas basicas, mormente ao pessimo estado de
conservacao de suas vias. 0 asfalto e inexistente, bem como a sinalizacao,
o que impossibility o transito de veiculos em digs de chuva, gerando
imensos problemas aos moradores a transeuntes.
Segundo as i ltimas informacoes dos moradores, a verba pars tal
finalidade ja teria chego, porem ainda segue nao implementada por suposto
erro de projeto. Portanto, necessario a disponibilizacao de informagoes
quanto ao andamento do processo e possivel deslinde do feito.
Diante das informacoes e a pedido dos Municipes, e que solicito que
de imediato o Poder Executivo Municipal tome as providencias necessarias
para que este requerimento seja at dido.
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