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INDICAÇÃO Nº003/2021
Ilustres Vereadores:
Arilson de Souza Magalhães , vereador , com acento nesta casa de Lei e que abaixo subscreve, requer
que após tramitação com fundamentos nos dispositivos regimentais em vigor nessa Casa Legislativa,
seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em epigrafe a seguir :
Indico ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Francisco de Paulo Freitas, juntamente com Secretário de
Obras do município, a possibilidade de pavimentar o morro que corta do terreno do Sr Manoel do
Maximiano que dá acesso as propriedades rurais do senhor Roberto do Odilon, dos Romualdos.
e que segue para outras localidades como Cachoeirão município de Simonésia e outros com bloquetes
sextavados de concreto futuramente e como medida urgente efetuar um tampa buraco e colocar saibro
no citado morro para os moradores daquela localidade ter o direito de ir e vir durante o período
chuvoso nesta época atual.

Justificativa
Eu vereador estou sugerindo uma solução definitiva para a má condição no morro no Córrego Posse
da Cachoeira, Cabeceira de Santana do Manhuaçu-MG , localização correta na estrada vicinal que
corta do terreno do Sr Manoel do Maximiano que dá acesso as propriedades rurais do senhor Roberto
do Odilon, dos Romualdos e que segue para outras localidade como Cachoeirão município de
Simonésia e outros . Este morro é muito íngreme, qualquer chuva não tem como subir ou descer com
qualquer tipo de veículo por motivo de ficar escorregadio e também com a enxurrada que desce formam
valetas enormes impossível de trafegar , sugiro a possibilidade de pavimentar tal via, morro, com
bloquetes sextavados de concreto, este pavimento intertravado com bloquetes de concreto é o mais
recomendado, visto que possui alta durabilidade e pode ser utilizado tanto em superfícies regulares
como em morros, isso porque é altamente antiderrapante. Sabemos que para fazer este calçamento há
necessidade de recursos financeiros e processo licitatório que pode ter uma demora significativa e por
este motivo solicito uma medida de urgência para efetuar um tampa buraco e colocar saibro no citado
morro para os moradores daquela localidade ter o direito de ir e vir durante o período chuvoso nesta
época atual.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 19 de Fevereiro de 2021.
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Vereador Proponente

