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INDICAÇÃO nº 048/2021

Nobres Vereadores,
Excelentíssimo Prefeito Municipal
No exercício de suas funções e na forma regimental, os Vereadores que abaixo subscrevem

INDICA:
Ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade aplicar agregado siderúgico nas estradas rurais nos
seguintes lugares: Cabeceira de Santana: morros na mediação das propriedades de: Mateus do Tarcísio
Miguel, Vilson Marques , do falecido Marco Bonifácio, Romualdos , Antonio do Aristides e Bernardo
Ferreira; Córrego Cabeceira Santa Quitéria: morro na medicação da propriedade da Nita; Córrego
Santo Agostinho , morro na mediação da propriedade do Alcino do Bento; Córrego das Pedras nas
mediações da propriedade do Amado, Córrego Lanço Grande no morro nas mediações do Renan do
Noro
Picada
e
nos
morros
e
áreas
de
pontos
turísticos
do
município.
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JUSTIFICATIVA

Os morros acima mencionados no período chuvoso ficam prejudicados pela falta de cascalhamento .
Com o tempo chuvoso, os veículos encontram enorme dificuldade de trafegabilidade. Ressalte-se que
os morros em sua maioria há trafego transporte escolar e escoamento da produção leiteira e cafeeira,
necessitando, portanto estar bem cascalhada e agora indicamos com agregado siderúrgico para maior
segurança dos motoristas.MMMMMMMMMMMMM
Estes locais são mais críticos do município e precisam ser preparados os terrenos dos citados morros e
colocar o agregado siderúrgico (escória) que visa garantir maior durabilidade ao piso do que o saibro
que sempre vai embora com as fortes chuvas. Após colocação do referido agregado nestes pontos ,
indicamos colocar nas estradas do município que sempre ficam precárias na época chuvosa como por
exemplo, no córrego da Laje nas mediações da propriedade do Tamiro da De Lourdes até chegar na
propriedade do Genro do Caneco. Nas mediações de pontos turísticos de nosso município se faz
necessário a colocação deste agregado siderúrgico para a população e visitantes terem acesso até em
dias chuvosos.
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Melhorias de todas as estradas rurais do município com aplicação de agregado siderúrgico (escória)
como já foi efetuado na estrada que vai até o lixão Municipal e o resultado foi positivo e faz parte
do objetivo da atual administração 2021/2024 de valorizar com obras que beneficiam a população.
A colocação de agregado siderúrgico compactado possibilita melhoria nas condições de trafegabilidade
nas vias, facilitando o acesso de veículos, do transporte escolar e ônibus, entre outros. Objetivo da
administração de Santana do Manhuaçu é oferecer aos moradores e usuários das estradas mais
qualidade de vida e segurança nos deslocamentos.
Na certeza de contarmos com a referida aprovação dos prezados pares, desde já agradecemos,

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu. (MG) 17 de Setembro de 2021.
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