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INDICAÇÃO Nº 19/2020
Proposição Eletrônica nº 7354

Fomos procurados por moradores do bairro central que solicitaram
nossa intervenção junto à Administração Pública Municipal visando a execução do serviço de
recapeamento ou ao menos uma operação tapa buracos em toda extensão da Rua Antonio
Vieira Dias.
Esclarecem os interessados que a via pública supramencionada,
em toda sua extensão, encontra-se com buracos 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 Prefeito Municipal, Senhor José Aparecido Fernandes, solicitando que Sua
Excelência, determine a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, que proceda
estudos no sentido de executar, com urgência, o serviço de recapeamento ou ao menos uma
operação tapa buracos em toda extensão da Rua Antonio Vieira Dias no centro.
SALA DAS SESSÕES, em 07 de fevereiro de 2020.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 7354.
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Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 97D8-3F35-AE54-6863.

SOLICITO AO PODER EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE
RECAPEAMENTO OU OPERAÇÃO TAPA BURACOS OU
RECAPEAMENTO NA RUA ANTONIO VIEIRA DIAS.
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