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INDICAÇÃO N. 013 DE 2022 
 
 

 
   
  INDICO observadas as formalidades regimentais ao Senhor 
Prefeito Municipal, sobre a necessidade de determinar que a equipe de 
conservação de vias públicas, proceda aos reparos no lajotamento das Ruas 
da Fonte e do Engenho Velho, localizadas no Bairro Alto da Tenda, nesta 
cidade.   
 
    As ruas estão em péssimo estado de conservação devido ao 
precário estado do lajotamento, que devido as chuvas e uso constante provoca 
danos no lajotamento com a ocorrência de lajotas soltas e levantadas,  
havendo necessidade de reparos urgentes. Os desníveis e irregularidades são 
notórias, capazes de ocasionar prejuízos aos usuários de um modo geral, quer 
aos condutores de veículos que pode acidentalmente vir à sofrer danos nos 
seus veículos e mesmo os pedestres devido as condições topográficas dos 
lugares. 
 
    Solicitamos que o Executivo empenhe todos os esforços para a 
realização da recuperação plena dessas vias, mediante serviços de 
restauração do lajotamento, atendendo assim o clamor daqueles moradores 
que se veem bastante prejudicados pelas condições precárias das ruas que 
compõe o sistema viário de interligação desses bairros .   
 
  Os moradores e de um modo geral todos seus usuários estão 
reivindicando que a Prefeitura tome as providências necessárias no intuito de 
recuperar o lajotamento, pois constitui de lajotamento antigo associado à falta 
de adequada conservação são as causas da avançada precariedade daquele 
revestimento, com afundamento do solo e desníveis que torna difícil o trânsito 
pela mencionada via.   
 
  Assim, solicito os bons préstimos do ilustre Prefeito em autorizar 
que a equipe responsável proceda à vistoria e faça os reparos necessários.   
 
 
   Palácio “Min. Mário Guimarães”, em  
   10 de Fevereiro de 2022.  
    
 
   LUIZ ANTONIO DA SILVA 
                         (VEREADOR) 


