CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Travessa Célia Pereira Mendes, 01 - Centro - CEP 36.940-000
Fone: (33) 3373-1122
CNPJ: 26.212.688/0001-67
e-mail:camaramunicipaldesantana@gmail.com

INDICAÇÃO 016/2021

AUTOR DA MATÉRIA: Luís

Alberto de Souza – Vereador

Luís Alberto de Souza, vereador , com assento nesta casa de Lei e que esta subscreve, requer
que após tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em epigrafe a
seguir :
INDICO ao Prefeito Municipal, Exmº. Sr. Francisco de Paulo Freitas, nos termos
regimentais, que determine junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa buraco (uma
cratera) na Rua Juscelino kubitschek nas proximidades da residência do Sr José de Souza, apelidado
por Zé Limiro, mais precisamente em frente ao bar do mesmo, na parte inferior da citada rua, uma
vez que neste local se encontra um enorme buraco que causa riscos aos usuários , transeuntes,
veículos, etc.

JUSTIFICATIVA
Encontra-se um buraco enorme, podendo até dizer cratera que tem causado grandes
transtornos aos motoristas e transeuntes.
Trata-se de local de fluxo de veículos e as condições precárias da via aumentam o risco de
acidentes, comprometendo a segurança de moradores, motoristas e pedestres e têm sido motivo de
reclamações de grande número de munícipes.
Dessa forma, peço com urgência, a realização de tapa buraco que não é uma obra simples
Durante o período chuvoso por esse buraco (cratera) desce enxurrada danificando imóveis da rua
abaixo, ou seja, a Rua Vicente Flores de Fúcio trazendo danos irreversíveis e posso até dizer uma
tragédia anunciada porque entre este buraco e a residência da rua abaixo é um barranco que
aumentando por causa de volume de água pode vir desmoronar em cima das casas. Na tentativa de
evitar que acidentes aconteçam e consequentemente, possíveis prejuízos para a Administração,
advindos de ações judiciais em razão disto.MMMMmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMM
Diante do exposto, peço que se atentem ao problema, priorizando as providências aqui
solicitadas.
Certo da compreensão dos senhores representantes desta Egrégia Casa Legislativa, para que
procedam na aprovação unânime da presente indicação, e posterior o atendimento do Executivo
Municipal, que aqui foi sugerido, agradece.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 13 de Abril de 2021.

Luís Alberto de Souza
Vereador proponente

