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INDICAÇÃO N. 009 DE 2021 
 
 
 
               INDICO observadas as formalidades regimentais ao Senhor Prefeito 
Municipal, digne-se S. Excia. em determinar imediata execução de serviço de 
recapeamento mediante colocação de pavimentação asfáltica sobre o 
lajotamento da Rua David Carlos Macknight, Jardim Paraiso, nesta cidade.  
 
             Essa rua está à exigir serviços de pronta recuperação no seu 
lajotamento,  pois durante a execução do  financiamento de obras públicas no 
município através do programa DesenvolveSP, foi feito parcialmente o serviço 
de implantação de asfalto sobre lajotas até a metade da extensão da rua, com 
a transição de governo não foi consumado o serviço em todo o seu trajeto.  
 
              No momento as lajotas estão soltas em decorrência das 
irregularidades do solo, desníveis da superfície provocado por afundamento do 
leito. Entendemos que a melhor solução para resolver o problema é a 
colocação de massa asfáltica sobre o lajotamento, após realizado o 
nivelamento do solo com a inserção de material para compactação e 
nivelamento.  
 
              Seus usuários, aliás, em grande número, pois é pela via que se 
alcança a Escola Cecilia Meireles, ETA da Sabesp, Rádio FM Comunitária, 
além de um grande número de moradores.  
 
                Esses usuários padece de condições mínimas de mobilidade, vez 
que as condições da rua prejudica o regular fluxo de veículos, em evidente 
prejuízo ao cotidiano diário, além do desconforto e transtornos gerados com a 
situação, aliás, rua essa encravada numa área de forte declividade.  
 
 Aguardando suas dignas providências, ao ensejo queira acolher nossos 
antecipados agradecimentos, renovando-lhe o testemunho do mais alto apreço 
e consideração.  
         
 
   Palácio “Min. Mário Guimarães”, em  
   11 de Fevereiro de 2021.  
    
 
   JOAO PAULO CORDEIRO DE LIMA  
                               (VEREADOR) 


