Câmara Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

INDICAÇÃO Nº 547/18

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente providencie a manutenção
em toda extensão da Rua Luiz Francisco de Oliveira, no Bairro Vale do Sol.
JUSTIFICATIVA:
Tal medida se faz necessária tendo em vista a atual situação em que a via se encontra. O ponto mais
crítico fica defronte ao número 91. Conforme demostrado nas fotos e, em visita ao local fica visível a
URGÊNCIA da intervenção da Prefeitura Municipal no local, uma vez que, a via está intransitável e como
estamos na época das chamadas “pancadas de chuvas ou chuva de verão” a preocupação dos moradores que
ali residem aumenta.
Em visita ao local e em conversa com os moradores da região foi possível constatar a necessidade
IMEDIATA de realizar uma intervenção, não apenas colocando saibro no local, mas a fim de diminuir o grau
de inclinação (como observado nas fotos de nº 1 a 8, as quais demostram a dificuldade até para se locomover
a pé devido ao grau de inclinação da rua), realizar também, o nivelamento de toda a extensão da via
(tampando as crateras existentes, como observado nas fotos, em especial a de nº 4 desnível total ao fim da
via) bem como a instalação de calhas para o escoamento da agua da chuva (ilustrada na foto de nº 1, laterais
onde deveria escoar a água, nºˢ 2 e 4 há os dejetos trazidos pela “enxurrada” ao fim da rua), para evitar que
toda água e dejetos trazidos acabem “desembocando” na última casa da rua.
Ainda no local existe uma “caixa” coletora de esgoto (como demostram as fotos nºˢ 4 e 05) na qual é
necessário que, se oficie à concessionaria Águas de Votorantim, para realizar a manutenção e limpeza, pois
no período de chuva o esgoto acaba, segundo os moradores, vertendo pelo local e com o calor o mau cheiro é
forte.
Saliento ainda que, na via transitam carros e muitos não conseguem manobrar ao final da mesma por
conta dos fatos narrados anteriormente.

Obs.: Seguem fotos anexas.

Ao Sr. Prefeito Municipal,
em 6 de novembro de 2.018

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA

Presidente

Salão Nobre "Francisco Munhoz"
em 6 de novembro de 2.018

LUCIANO DA SILVA
Vereador

