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Proposição Eletrônica nº 3869

INDICAÇÃO Nº 160/2018
Código: M1781294892/3869

Fomos procurados por moradores do bairro Vila Progresso , que
solicitaram nossa intervenção junto à Administração Pública Municipal visando a execução do
serviço de operação tapa buraco na Rua São Carlos, quase na esquina com a rua Araraquara,
pois trata-se de um grande buraco, que vem causando muitos problemas.
Esclarecem os interessados que este trecho da referida via pública
encontra-se com buraco e está dificultando a passagem de automóveis e causando danos
materiais aos veículos e transtornos aos motoristas que trafegam pelo local.
Ante ao exposto, Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Senhor José Aparecido Fernandes, Prefeito Municipal, solicitando que Vossa
Excelência, determine a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, que proceda
estudos no sentido de executar, com urgência, o serviço de operação tapa buraco na Rua São
Carlos, quase na esquina com a rua Araraquara, no bairro Vila Progresso..

SALA DAS SESSÕES, em 06 de novembro de 2018.

ANDRÉ GONÇALVES GOMES
Vereador - PR

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
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INDICAÇÃO Nº 160/2018 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANDRÉ GONÇALVES GOMES.
Para conferir o original, utilize um leitor QR Code ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/consultas/proposicao e informe o número 3869.
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