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INDICAÇÃO Nº 036/2022 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ITABELA 

AUTOR: VEREADOR ALEX ALVES VIEIRA 
ASSUNTO: a) construção de calcamento do Beco da Rua 7 de Setembro, e Redutor 
de Velocidade em toda Rua; b) calçamento com drenagem da Rua Tiradentes, do 
início da Maderita até 7 de Setembro. 

O Vereador que subscreve a presente, considerando a relevância das reivindicações 
que recebeu de diversos setores da população do Município, na forma regimental, à Mesa 
que, depois de ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do Poder Executivo Municipal para 
empreender esforços junto aos órgãos responsáveis da Prefeitura, a) construção de 
calcamento do Beco da Rua 7 de Setembro, e Redutor de Velocidade em toda Rua; 
b) calçamento com drenagem da Rua Tiradentes, do início da Maderita até 7 de 
Setembro. 

JUSTIFICATIVA 

Esta indicação atende aos justos apelos dos munícipes de ltabela residentes 
ao Beco da Rua 7 de Setembro Bairro Manzolão, os quais reivindicam das autoridades 
as medidas cabíveis para pavimentação e construção de redutor de velocidade com 
sinalização. 

Atendemos ainda aos pedidos dos moradores da Rua Tiradentes, que nos 
solicita constantemente para fazer a pavimentação da Rua Tiradentes do início da 
Maderita até a Rua 7 de Setembro, a população residente no trecho não foram 
contemplados com a pavimentação. 

Por essas razões, o Poder Executivo Municipal, através de seu órgão 
responsável, a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Serviços Públicos e 
Transportes, fazer o termino das pavimentações das ruas já citadas, como forma de 
assegurar comodidade e melhores condições de vida para seus moradores 

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, ltabela-Ba, 05 de abril de 2022. 
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