
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 892/2018

Asfaltamento,  implantação  de  galerias  pluviais  e
iluminação  em  led  na  Rua  São  Francisco  Falso,
entre  a  Avenida  Egydio  Gerônymo Munaretto  e  a
Rua Carlos Sbaraini, Jardim Panorama.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do
Regimento Interno,

INDICA

ao  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  que  seja  realizado  o
asfaltamento,  implantação  de  galerias  pluviais  e  iluminação  em  led,  na  Rua  São
Francisco Falso, entre a Avenida Egydio Gerônymo Munaretto e a Rua Carlos Sbaraini,
Jardim Panorama.

Preliminarmente,  é  de  fundamental  importância  que  a  Administração
Pública Municipal dê atenção a este assunto, pois além de ser uma questão de saúde
pública é o retorno dos impostos de cada cidadão para uma melhor qualidade de vida à
população.

O  referido  trecho  encontra-se  há  muito  tempo  sem  asfalto  e  galerias
pluviais, fazendo com que os moradores que ali residem, sofram com a poeira presente
nos  dias  de  seca  e,  em dias  de  chuva,  este  trecho fica  embarrado prejudicando à
população. Concernente a iluminação, em que pese haver alguns postes e lâmpadas, os
mesmos são precários e com pouca luminosidade, sendo necessária a instalação de
lâmpadas em sistema led para proporcionar maior conforto visual com o tom mais claro
e preciso, como também, mais economia no que tange ao controle nos desperdícios de
energia causados pelas lâmpadas a vapor e, por fim, mais segurança à população. 

Ainda, é necessário frisar que esta rua se encontra ao lado da Escola
Municipal Walmir Grande, necessidade ainda maior do referido asfaltamento em virtude
de que muitas crianças frequentam esta escola e transitam diariamente neste trecho, ou
seja, trata-se também de uma questão de saúde pública.

Por fim, diante da reivindicação exposta neste expediente destaco que a
comunidade já não suporta mais conviver com este caos, portanto, indica-se a referida
proposição com a certeza da intervenção.

SALA DAS SESSÕES, 9 de outubro de 2018.
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