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                                                    Sr. Presidente: 

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e 

após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa Legislativa encaminhe ao 

Executivo a seguinte providência: 

Encaminhe a Secretaria de Obras, para verificar e realizar a devida Providência na Rua Das 

Seringueiras, Dos Salgueiros, Araça, ambas situadas no Bairro Parque Real deste Município, 

conforme o que segue abaixo descrito: 

- Corte de Mato e Limpeza de Área Verde Pública; 

- Limpeza de rua, digo junto de meio fio; 

- Manutenção das Ruas, digo, colocação de camada de asfalto para tapar os vários buracos 

existentes nas devidas ruas, limpeza e conserto de bocas de lobo nas esquinas das referidas 

ruas, que estão com mato ao redor, entupidos de sujeira e alguns as respectivas tampas 

quebradas. 

JUSTIFICATIVA: 

Atendendo solicitação de moradores do Bairro Parque Real, constatou-se (segue fotos anexa 

neste), que realmente as devidas ruas citadas acima, estão precisando de manutenção devido 

apresentar vários buracos, que há um espaço de área verde pública onde o mato está alto, o 

que causa uma certa insegurança as moradores, e que em dia de chuva, devido as bocas de 

lobo estarem entupidas de sujeira, tampas quebradas, o escoamento de água da via não ocorre 

normalmente, causando um transtorno devido ao acúmulo de água nas esquinas e entrada das 

residências. 

Outrossim, solicito a referida Secretaria retorno desta e previsão da realização do serviço.   

 

                                                                                               

                                                                                            Sala de Sessões,____/____/2021. 

                                                 

Luis Carlos ‘Coelhão’ 

Bancada do PDT 
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