Câmara Municipal de Carmo da Mata

INDICAÇÃO 014/2019
À
Mesa Diretora
Câmara Municipal de Carmo da Mata

Exmo. Sr. Presidente,

O Vereador que esta subscreve, no uso de sua função de assessoramento,
conforme preceitua o §5º do art. 2º do Regimento Interno desta Casa, requer se digne
essa Mesa Diretora, após tramitação regimental, a encaminhar a presente Indicação ao
Chefe do Poder Executivo local, sugerindo-lhe:
Que seja avaliada e executada a possibilidade de abrir uma rua ligando o Bairro
Aeroporto ao Bairro São Geraldo.
Solicito ainda, que também verifique a possibilidade de reabrir uma das ruas do
bairro Colorado, via esta que dá acesso á chegada em frente à propriedade dos Herdeiros
de Walter Salgado.
JUSTIFICATIVA
Os Bairros Aeroporto e Colorado são bairros importantes do Município, pois neles
estão concentrado a maioria das indústrias que fomenta a economia de Carmo da Mata,
apenas uma via, a mesma que dá acesso aos bairros supracitados, também dá acesso a
várias comunidades rurais, a qual escoa a produção agrícola, ao distrito dos Campos e
também a conhecida empresa Georges Broemmé. Várias Fazendas, incluindo os Bairros
Aeroporto e Colorado dispõem de apenas de uma entrada e saída, que por sinal está
sempre precária e cheia de buracos.
Como está sendo planejado um novo loteamento no bairro Aeroporto, fica fácil de
ligar este ao Bairro São Geraldo, o que vai beneficiar muito toda a comunidade pois,
apesar de ser um bairro industrial, existe lá uma grande quantidade de residenciais, que
também sofre com o acesso precário ao bairro.
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Quanto a reabrir a rua que dá acesso até a propriedade de herdeiros de Walter
Salgado, informo que anteriormente havia uma estrada que era utilizada por toda a
comunidade e que por motivos desconhecidos essa via foi fechada prejudicando a
população.
Nestes Termos,
Pede Encaminhamento.

Carmo da Mata, 11 de março de 2019.

Reverton Jean de Oliveira
Vereador

RUA ASCÂNIO DINIZ, 317 – CENTRO – CARMO DA MATA (MG) – CEP: 35547-000
TELEFAX: (37) 3383-1663

