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I N D I C A Ç Ã O   Nº 105/09 
     
 

    INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que, através do 

departamento competente, sejam providenciados serviços na Avenida Florianópolis, 

Bairro Cinelândia, a fim de solucionar alguns problemas, a saber: 

• Iluminação dos pontos escuros; 

• Recapeamento asfáltico nos trechos danificados; e 

• Escoamento das águas das chuvas que “descem” em abundância danificando 

o calçamento, o asfalto e, em alguns trechos, adentrando nas residências.  

 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de uma reivindicação de munícipes residentes no referido local. 

  

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 17 de abril de 2.009. 
 

Ver. Marcelo Simão 
Presidente 

 
Ver. José Mário Castaldi                                                Ver. Paulo César Missiatto 
        1º Secretário                                                                        2º Secretário 
 

 
Resposta do Executivo – Ofício 147/09 de 25/05/09 – encaminhando resposta do 

Diretor do Departamento de Obras e Infraestruturas Urbanas, Dr. Arquelau Maestrello 

Zordão, conforme segue: “Informamos que: a) quanto aos pontos escuros, estaremos 

visitando o local para incluirmos no programa de eliminação de pontos escuros na 

cidade. Aproveitamos a oportunidade para solicitar, não só a V. Sa., mas também aos 

nobres vereadores, que se tiverem ciência de demais pontos escuros para nos 

indicar, uma vez que há necessidade de projetos para tais locais, e que após as 

aprovações, pelos setores competentes, a concessionária os executa através de uma 

programação; b) no que se refere ao recapeamento asfáltico, este já está incluído no 

programa de recapeamento elaborado para solicitação de recursos financeiros junto 

ao governo federal; c) para a indicação referente ao escoamento de águas de chuva, 

solicitamos que sejam mais específicos sobre as residências, pois no local só existe 

uma residência de cada lado da rua, pois não existe registro de reclamação desse 

tipo para o local, porém estaremos averiguando.”  

 


