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INDICAÇÃO N° 044/2022  

DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da Câmara Municipal de Urânia, no uso de suas atribuições legais, apresenta a 
esta Augusta Casa de Leis, a seguinte Indicação: 

Senhor Prefeito, 

Em caráter de REITERAÇÃO da INDICAÇÃO N° 013/2022, em anexo, solicito novamente a adoção das 
providências necessárias, junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que sejam realizados de forma urgente o 
conserto, manutenção e corte dos matos existentes na Rua Enio  Soler  do Amaral cruzamento com a Rua Rio de Janeiro 
(fotos anexas). 

Cabe ainda ressaltar que o concreto existente na calçada que avança em direção ao grande buraco existente no 
local encontra-se em estado de progressiva deterioração. 

Acrescenta-se a isto que urge ao minimo a instalação de uma barra de proteção  (guard rail)  para prevenir 
acidentes, uma vez que condutores de veículos automotores, ciclistas ou pedestres que transitam na Rua Rio de Janeiro 
sentido Rua Enio  Soler  do Amaral, podem cair no enorme "buraco" existente no local. 

Munícipes, por diversas vezes, procuraram este subscritor implorando uma especial atenção da administração 
pública na localidade, descrevendo a presença de escorpiões, e outros animais peçonhentos em decorrência da falta de 
manutenção/corte dos matos existentes nas imediações do endereço retro citado, além de ser potencial criadouro de 

insetos transmissores de doenças, a exemplo da dengue, sem contar o eminente risco de graves acidentes no local como 
acima citado. 

Na certeza das providências urgentes do Poder xecutivo, antecipadamente agradece. 
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