Câmara Municipal de
Bela Vista de Minas – MG
INDICAÇÃO Nº 117

Em 06 de novembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor.
Erivaldo Berto Alexandre
Presidente
Prezado Senhor,
Cumprimentando-o cordialmente, a vereadora Márcia das Dores Simão,
utilizando-se de prerrogativas regimentais, indica a Vossa Senhoria o
seguinte:
Considerando os questionamento dirigidos a esta representante da
população belavistana, especialmente aqueles feitos pelos moradores
da Rua Zamira Lage Guerra e adjacências, no bairro Lages, com relação
às obras que estão sendo executadas na referida rua, solicita-se a
Vossa Senhoria informações que possibilitem o esclarecimento a esta
Casa Legislativa e aos moradores do bairro Lages sobre as obras de
pavimentação e instalação de rede pluvial executadas no local, bem
como a implementação de um aditivo contratual a fim de ser
contemplada a construção de uma trincheira ou equivalente entre os
números 30 e 42 para comportar o escoamento da água de chuva, tendo
em vista que isso é elementar para evitar futuros danos no local.
Na oportunidade, informa-se que as obras estão paralisadas e
ocasionando transtornos aos moradores e há fundada preocupação com
a aproximação do período chuvoso. Inclusive os moradores das
imediações fizeram o abaixo assinado anexo a esta Indicação para pedir
a conclusão das obras a Vossa Senhoria.
Por fim, solicita-se também o envio ao Legislativo de cópia dos
documentos envolvendo tais obras, como convênio e contrato
administrativo, a fim de possibilitar a respectiva análise pelos
vereadores.
Diante do exposto, certo do empenho de Vossa Senhoria, considerando
a relevância do tema, a vereadora se despede com a manifestação dos
seus votos de elevada estima e distinta consideração.
Cordialmente,
Márcia das Dores Simão
Vereador

José Geraldo Soares
Vereador
Edson Herculano Gomes
Vereador
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