
A • 

CAM ARA MUNICIPALDE 

ITABELA 
E QUIDADE E SERIED A DE 

INDICAÇÃO Nº 026/2022 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ITABELA 

AUTORIA: VEREADORA SIMONE SOSSAI 
ASSUNTO: pavimentação e drenagem das Rua Tomé de Souza e Travessa dos 
Trabalhadores no Bairro Ouro Verde. 

A Vereadora que subscreve a presente, considerando a relevância das 
reivindicações que recebeu da população do Município de !tabela, na forma regimental 
INDICA à Mesa que, após ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do Poder Executivo 
Municipal no sentido de determinar ao órgão competente da Prefeitura Municipal de 
!tabela, necessárias para realizar a pavimentação e drenagem das seguintes ruas: 
Rua Tomé de Souza e Travessa dos Trabalhadores, ambas no Bairro Ouro Verde. 

JUSTIFICATIVA 

A presente proposição atende aos anseios da população da Rua Tomé de 
Souza e Travessa dos Trabalhadores no Bairro Ouro Verde, de forma que a 
pavimentação com drenagem de águas pluviais, vai assegurar melhor comodidade e 
melhores condições de vida para moradores e visitantes, além de fomentar o mercado 
imobiliário com a valorização dos imóveis nas áreas beneficiadas. 

A inclusão nos programas de modernização e pavimentação de vias públicas, 
como forma de otimizar o trânsito de pedestres e automóveis, principalmente em 
tempos de chuvas fortes, quando são criadas as poças de lamas, que podem inclusive 
causar acidentes colocando em risco a segurança das pessoas que por ali passam. 

Entende a autora, que o Poder Executivo, pode utilizar recursos próprios e 
buscar apoio de órgãos governamentais de outras esferas de governo, apoio de 
parlamentares e até parcerias com iniciativa privada para atender aos termos da 
presente indicação. 

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, ltabela-Ba, 28 de março de 2022. 

~~Wi 
Vereadora 
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