Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 02/2020
Indica ao Executivo Municipal de Iporã do Oeste, para
que através do setor responsável, cobrem agilidade e
melhorias das obras do Projeto avançar cidades da
Empresa Gaia.
Adriano Klein
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Iporã do Oeste – SC.

O Vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso I do artigo 239
do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso II do Artigo 70 da Lei Orgânica
do Município, indica ao Chefe do Poder Executivo, a seguinte providência:

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que, através do setor de
engenharia, que cobrem agilidade nos serviços e também melhorias nas Ruas 1º de
Maio, Monte Alverne e demais pontos da obra do Projeto avançar cidades que
apresentam irregularidade na execução, da Empresa responsável pela obra.

Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 29 de junho de 2020.

_____________________________
Fernando Ott
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores

JUSTIFICATIVA

Senhor presidente,
Senhores vereadores,

Em vistoria realizada nas obras de pavimentação das ruas do projeto avançar
cidades foi constatado algumas irregularidades na questão da execução do serviço
prestado.
Conforme fotos em anexo, as lajotas colocadas nas calçadas foram mal
instaladas. Em alguns pontos, apresentam rachaduras e muitas delas estão ocas e
soltas, assim apresentando a mal qualidade na sua colocação.
Considerando que em um dos pontos observado, no lote existe o acesso de
entrada para garagem, mas não foi deixado o rebaixamento.
Considerando que em outro ponto que chamou a atenção foi que onde há o
rebaixe, este ficou muito alto até a própria empresa que executou a obra tentou
amenizar a situação colocando concreto usinado para dentro da pista de rolamento que
também é incorreto.
Solicito ao setor de engenharia do município para que notifique a empresa
responsável, para que tome as devidas providencias para resolver os problemas em
questão.

_____________________________
Fernando Ott
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

