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Autor: Vereador Guilherme Tiosso

Assunto: "Indica o recapeamento completo da Rua
Iacanga, localizada no bairro Jardim Ipiranga."

Sânhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

Este vereador tem recebido em seu gabi

\ ersos munícipes que queixam-se da má qualidade do

asfalto da Rua Iacanga, em toda sua extensão.

A Rua Iacanga é uma das p
ais vias de A
ia. dando acesso a avenidas movimentadas,
como a Avenida Santa Bárbara e a Avenida de Cillo..;
possuir saída para a Rodovia Luís de Queirós,
a SP-304. Ademais, a via referida é repleta de estabelecimentos comerciais de grande porte, bem como uma
Base da Polícia Militar. Todos estes fatos contribuem para o
Io da circulação de veículos no local,
que é constante e intenso durante todos os períodos ao longo da semana.
■/'.

Dessa maneira, é nalural que o asfalto da via se k tt. S jre com maior rapidez que o normal, exigindo

uma maior atenção do Poder Público para sua manutenção. É necessário que seja mantida uma qualidade
no mínimo aceitável do pavimento nas ruas que atendem a un

or demanda do trânsito.

Considerando as queixas apresentadas, fa/-se necessário o recapeamento completo da Rua Iacanga,
localizada no bairro Jardim Ipiranga.

INDICAMOS, atendidas as formalidades de praxe, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para
que junto ao setor competente da Prefeitura, providencie a referida indicação.

É a indicação.

Plenário Dr. Antônio A. Lobo, em 24 de outubro de 2017.
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