INDICAÇÃO N.º 048/2017
Senhor Presidente

Os Vereadores que o presente subscrevem, valendo-se do uso de suas prerrogativas
previstas por meio dos dispositivos inseridos no art. 99 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Tibagi, após a indispensável leitura desta proposição objetivando
o pleno conhecimento de seu conteúdo por parte do Soberano Plenário, promovem a
presente INDICAÇÃO, a qual possui cunho legislativo e deverá ser endereçada ao
conhecimento do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, tendo por finalidade
formalizar esta recomendação para que sejam promovidas determinações ao setor
competente da municipalidade para que seja realizado asfaltamento da Rua Frei
Gaudêncio no trecho entre a ponte e o Hotel Itagy, e construção de pista de caminhada
no mesmo trecho, bem como a revitalização do espaço em frente ao Parque Passo do
Risseti.
JUSTIFICATIVA
A presente proposição se faz necessária, pois o trecho em
questão é umas das vias de entrada em nosso município e encontra-se em péssimo
estado de conservação com desníveis e diversos buracos na pista.

Com relação a pista de caminhada, observamos que o lado
direito da via, sentido Cidade ao Parque do Risseti, não existe passeio a partir de um
determinado ponto, fazendo-se necessária a sua continuação, promovendo assim a
conexão com a ciclovia, logo após a ponte, permitindo que ciclistas e pedestres não se
utilizem da via destinada aos carros.

Outra reclamação dos usuários é com relação a pista que
circunda o lago do Parque, onde foi realizado cascalhamento, sendo que o material
depositado possui pedras muito grandes, dificultando a realização de caminhadas, o que
pode ser facilmente resolvido com a reposição de pedriscos.
Esperando contar mais uma vez com as atenções do Senhor
Prefeito Municipal, requer-se após ouvido o Soberano Plenário o encaminhamento do
presente Expediente Legislativo.

Sala das Sessões, em 20 de março de 2.017
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