
INDICAÇÃO N° 016/2021
AUTORIA: VEREADORES MARIA VANIA COSTA S. FERREIRA E ADEMIR RIBEIRO DOS 
SANTOS
ASSUNTO:  a) Complemento  da  pavimentação  da  Rua  Castro  Alves  b) pavimentação  com
implantação  de  manilhas  para  drenagem  da  Rua  5,  Bairro  Dapezão  c)  Pavimentação,  com
implantação de manilhas na Rua Walter Queiroz e recuperação da Rua Antonio Carlos Magalhaes

            Os Vereadores que subscrevem a presente, considerando a relevância das reivindicações
que receberam da população do Município,  na forma regimental  INDICAM à  Mesa que,  após
ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do Poder Executivo Municipal no sentido de determinar ao
órgão competente a realização de: 

a) Complemento da pavimentação da Rua Castro Alves; 

b) Pavimentação  com  implantação  de  manilhas  para  drenagem  da  Rua  5,  Bairro
Dapezão;

c) Pavimentação  com  implantação  de  manilhas  para  drenagem  da  Rua  5,  Bairro
Dapezão;

d) Recuperação da Rua Antonio Carlos Magalhaes.  

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende aos justos apelos dos munícipes de Itabela, os quais reivindicam
das  autoridades  as  medidas  cabíveis  para  intervenção  e  melhoria  da  infraestrutura  das ruas
destacadas na forma sugerida. 

Em épocas de fortes chuvas as pessoas passam constrangimentos com a invasão de suas
casas pelas águas pluviais e formação de poças que dificultam o transito regular nessas áreas.

As ruas citadas merecem uma atenção especial do Poder Executivo, principalmente sua
inclusão nos programas de modernização e pavimentação das vias públicas, com ênfase para
construção de redes de esgotamento para drenagem das aguas pluviais, como forma de evitar
proliferação de mosquito Aedes Aegypti (dengue), esquistossomose e outras doenças causadas
por acúmulos de águas. 

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA VANIA COSTA SANTANA FERREIRA
Vereadora

ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS
Vereador
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