
Excelentíssimo Senhor  
Roberto Luiz Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Imbituba/SC

REQUERER ao Poder Executivo informações sobre a não conclusão
da obra na rua Espírito Santo, bairro de Roça Grande, bem como o
valor que já foi pago para a empresa e quanto falta a ser pago.

REQUERIMENTO Nº 006/2019_______________________

Thiago Machado (MDB), vereador do município de Imbituba, nos termos do inciso III do Art. 84,
inciso X, § 3º do Art. 117 e, Art. 135, todos do Regimento Interno desta casa Parlamentar, vem
REQUERER ao Prefeito Municipal de Imbituba, senhor ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR,
informações sobre a não conclusão da obra na rua Espírito Santo bairro de Roça Grande, bem como
o valor que já foi pago para a empresa e quanto falta a ser pago.

JUSTIFICATIVA

Nobres vereadores, Senhor Prefeito,

A rua Espírito Santo encontra-se em obra de pavimentação, visto que até a presente
data sua obra não foi finalizada.

Assim  sendo,  fui  procurado  pela  associação  de  moradores  de  Roça  Grande  e
questionado porque a obra ainda não foi concluída.

Sem nada mais para o momento desde já agradeço os valiosos préstimos.

Sala das sessões, 26 de fevereiro de 2019.

Thiago Machado
Vereador Propositor



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ROÇA GRANDE
(AMORG)

Imbituba 12 dezembro de 2018

DD Prefeito Rosenvaldo Junior
Digníssimo Srº Prefeito  Rosenvaldo Junior, A Diretoria da Associação de
Moradores  da  Roça  Grande  (AMORG)  na  pessoa do  Presidente, Srº
VANDERLEI  ASSIS  DO  VALE,  vem  por  meio  deste  solicitar  a  vossa
senhoria,  que intervenha junto ao Departamento de Trânsito do Município
(DEMUTRAN), para que o mesmo termine a sinalização como determina o
CTB a  Rua Espírito Santo principal acesso Norte e bem movimentado a
Praia de Itápirubá, a referida via foi parcialmente sinalizada porem as valas
laterais  continuam  abertas  causando  quedas  e  oferecendo  perigo  aos
usuários, a via não possui nenhum tipo de sinalização que possa alertar o
transeunte do perigo que estas valas abertas laterais da via podem causar,
solicitamos  que  sejam  implantadas  na  via  sinalização  horizontais  como:
CUIDADO,  DEVAGAR  e  Limite  de  Velocidade.  Informamos  a  vossa
senhoria  que  já  houve  acidente  onde  uma  criança  veio  a  se  machucar
gravemente
Sabedores que somos de sua política de mudanças e de fazer a diferença na
vida das pessoas. Contamos com o seu imediato atendimento desejamos
sucesso nos colocando a inteira disposição. 
Atenciosamente
                                                       VANDERLEI ASSIS DO VALE
                                                                Presidente da AMORG
Contato: Whatsapp 48-991802112
Email: assislagoa@hotmail.com


