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Sugere ao Prefeito de Santana, através da
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços
Urbanos, serviço de recapeamento asfáltico nas
ruas do bairro Monte das Oliveiras.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base nos termos regimentais, que,
ouvido o Douto Plenário, seja encaminhada a presente proposição ao Prefeito Municipal
de Santana, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, para
que sejam realizados serviço de recapeamento asfáltico na ruas do bairro Monte das
Oliveiras.

JUSTIFICAÇÃO

Os moradores e usuários das ruas do bairro Monte das Oliveiras vêm
sofrendo com a falta de recapeamento asfáltico da via, visto que a mesma se encontra
intransitável, com enormes buracos por toda a sua extensão, dificultando até a passagem
de veículos.

Inúmeras foram às vezes em que os moradores clamaram por mudanças,
peregrinando em vários poderes buscando ajuda, entretanto, continuam sem qualquer
perspectiva de melhorias.

Assim, esta proposição tem o objetivo de sugerir ao Prefeito de Santana,
através de Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que possa realizar os
serviços necessários nas ruas e proporcionar aqueles moradores: um mínimo de condição
de vida digna.

Portanto, a presente indicação vem de mais uma reivindicação dos
moradores do bairro Monte das Oliveiras.

Palácio Deputado Nelson Salomão, em 13 de dezembro de 2018.
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