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INDICAÇÃO

PROCESSO WEB N° 09260013/2022

VEREADOR CLEBER COSTA

SOLICITA ASFALTAMENTO DA ESTRADA GERSON LOPES, NO BAIRRO SERRARIA.

2

INDICAÇÃO

PROCESSO WEB N° 09270011/2022

VEREADORA TECA NELMA

SOLICITA A REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA, LOCALIZADA NA RUA DO TRIUNFO, Nº 116,
BAIRRO: JACINTINHO, MACEIÓ-AL, CEP 57040-180.
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CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. CLEBER COSTA
Indicação nº 028/2022
Maceió, 26 de setembro de 2022
A V. Ex.ª Senhor Vereador Galba Novais de Castro Netto
Presidente da Câmara Municipal de Maceió.
Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá, Maceió-AL
Senhor Presidente,
Em cumprimento aos preceitos regimentais, apresento a Vossa
Excelência a presente indicação – ad referendum do plenário – a ser encaminhada ao
Excelentíssimo JHC para que o mesmo, junto ao senhor Secretário Lívio Lima
Fontenelle Filho, da Superintendência Municipal De Infraestrutura (Seminfra) e seus
respectivos corpos técnicos, viabilizem o asfaltamento da estrada Gerson Lopes, no
bairro Serraria, que dá acesso ao loteamento Gerson Lopes e o salão de festas Vale
das Águas (conjunto José Tenório).
1.

A situação é precária. A estrada necessita ser asfaltada: o piso se encontra
na terra batida, com buracos e desníveis por toda parte e o mato crescendo sem controle.
A região vive em constante alagamento, com muita lama e barro. Com isso, além do
acesso de veículos e transeuntes ser dificultado, podem acontecer acidentes com os
moradores, transeuntes e danos aos veículos. O acúmulo de água suja e parada cria o
constante risco do local se tornar foco de mosquitos e outros transmissores de doenças
que ameaçam a vida e a saúde. A situação fica ainda pior quando chove.
2.

A população local está tendo dificuldades de acesso a direitos básicos de
qualquer cidadão, como locomoção e comunicação. A estrada é tão difícil de trafegar
que ônibus de linha não passam por ela. Mesmo os serviços do Correio só vão lá
ocasionalmente. Somente em um condomínio são 50 casas, com famílias de em média 4
a 5 pessoas, mas na região existem outros conjuntos e sítios, onde existem várias outras
casas também. Essas pessoas não estão nem mesmo tendo direito a segurança:
moradores informam que ladrões armam emboscadas pois sabem que os carros
precisam trafegar em baixa velocidade.
3.

4.

Contato local: Sarah Carolina Almeida Luna Vieira (82) 99674-3912

5. Como se depreende do caso acima exposto, e pelo alcance social que esta
Indicação representa, solicito aos meus ilustres pares a aprovação da presente
proposição.

_____________________________
Cleber Costa de Oliveira
Vereador
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Ao excelentíssimo senhor,
GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO
Presidente da Câmara Municipal de Maceió

INDICAÇÃO N° 52/2022 – GVTN/CMM
SOLICITA QUE SEJA COLOCADO PARALELEPÍPEDO
LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO DE
BARRROS, Nº 16, BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA,
MACEIÓ-AL, CEP 57072-017.
A Vereadora abaixo subscrita, no uso das atribuições que lhe confere, de acordo
com o Art. 216, do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Maceió, vem requerer
que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Maceió, JHC, e a Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA, na pessoa do Secretário Lívio Lima Fontenelle
Filho, após ouvido o plenário, a decisão desta Câmara, a indicação.
JUSTIFICATIVA
A indicação se faz necessária tendo em vista que chegou a conhecimento deste
gabinete, através dos meios de comunicação disponibilizados para a população, que a
referida

quadra,

situada

na

seguinte

geolocalização:

https://goo.gl/maps/wLfzJU7zDFFSHKTRA, encontra-se em estado degradante e precisa
que seja colocado o paralelepípedo.
A população vem passando por diversos infortúnios, visto que o ambiente está
inacessível, com grande lamaceiro impedindo a circulação da população por qualquer
meio de transporte. Devido às chuvas, grandes poças de água se formaram e prejudicam
o comércio, as residências e templos religiosos da região. Os moradores reclamam que
além da lama nos dias de chuvas, em dias ensolarados a poeira é um problema que
atrapalha o bem-estar dos munícipes.
Vale salientar, que a reforma de tal ambiente será um ponto positivo para a boa
qualidade ambiental oferecida a essa população, uma vez que a melhoria da estrutura
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física pode potencializar atividades da população nessa área, dessa forma,
proporcionando um maior envolvimento da comunidade com o processo de
conservação e preservação.
Sabendo que é direito da população poder contar com a correta infraestrutura
municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades e mantenha as vias urbanas,
terrenos e praças em perfeito estado, solicito a colocação de paralelepípedo na Rua
Antônio Augusto de Barros, nº 16, Bairro Cidade Universitária, Maceió-AL, CEP 57072017.
Sala de sessões da Câmara Municipal de Maceió/AL, em 23 de Setembro de 2022.

Teca Nelma
Vereadora por Maceió
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Ao acessar este QR Code, você será redirecionado para uma página do
Google Drive onde consta um VÍDEO, cedido pelos moradores locais,
reforçando todo o conteúdo demandado por esta indicação:
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