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1) INDICO a substituição da tampa do bueiro localizado na Rua Engenheiro Flavio da 

Silva Freitas, ao lado do nº 1051, no bairro Igarapés. Esclarecemos que o pedido é 

feito em nome dos moradores que reclamam da falta de manutenção da tampa, 

pois os munícipes correm o risco de se machucarem, tendo em vista que é uma 

via de grande circulação de pedestres. Foto em anexo. 

2) INDICO a manutenção do asfalto na Rua Engenheiro Flavio da Silva Freitas, em 

frente ao nº 964, no bairro Igarapés. Esclarecemos que o pedido é feito em nome 

dos moradores que reclamam da falta de manutenção do leito carroçável. Foto em 

anexo. 

3) INDICO que seja notificado o proprietário para que seja efetuada capina e limpeza 

do terreno na Rua Danúbio nº 404, no bairro Balneário Paraíba. Esclarecemos que 

o pedido é feito em nome dos moradores que reclamam da falta de limpeza, 

aumentando a proliferação de animais peçonhentos. Foto em anexo. 

4) INDICO a instalação de uma melhor sinalização com placa de “PARE” e pintura no 

asfalto na rotatória localizada na Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua, 

sentido Dutra. Esclarecemos que o pedido é feito em nome dos moradores e 

motoristas que reclamam que se sentem inseguros quanto à falta de sinalização, o 

que vem causando acidentes no local, como o ocorrido na última quinta-feira, dia 

04/12/2014. 

––––––––– NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 10/12/2014 ––––––––– 
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ITEM 1: Rua Engenheiro Flavio da Silva Freitas, ao lado do nº 1051, Igarapés 

 

 

ITEM 2: Rua Engenheiro Flavio da Silva Freitas, em frente ao nº 964, Igarapés 

 

 

ITEM 3: Rua Danúbio nº 404, Balneário Paraíba 


