
CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUt 
Estado de Sito Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasrapui.sp.gov.br  

INDICAÇÃO N° 275/2022 
Autoria: Lucas da Silva Antunes 	Sessão Ordinária: 06/07/2022 

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi 

Indico ao senhor Prefeito Municipal de Sarapui, juntamente com o 
setor competente desta municipalidade que estude a possibilidade de 
realizar as seguintes melhorias na Estrada Vicinal João Batista Pires, 
que liga Sarapui ao Cercado: 

a) Operação tapa buraco com massa asfáltica; 
b) Pintura de sinalização na via; 
c) Instalação de placas de sinalização de  transit();  
d) Limpeza da vegetação as margens da via; 
e) Limpeza do excesso de areia na via. 

JUSTIFICATIVA 

Esta indicação se faz necessária, pois a via se encontra em péssimas 
condições de conservação, com muitos buracos e desgastes no asfalto, 
podendo causar graves acidentes com os munícipes que trafegam por 
essa via. A via também necessita de limpeza na vegetação presente em 
suas margens, pois a vegetação está invadindo a pista, atrapalhando a 
passagem e a visão dos motoristas. Há também um grande acumulo de 
areia durante o trajeto da via, devido 6.s chuvas, são trazidas pelas 
enxurradas. Também se faz necessário pinturas e placas de sinalização 
de trdnsito na via, pois as pinturas estão demasiadamente desgastadas, 
fazendo-se dificultoso até mesmo para diferenciar a faixa do sentido a 
via. 

Sala das Sessões 
Em, 04 de julho de 2022. 

DEFERIDO  
Camara M nicipAl de Sarapui 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi 
Estado de Solo Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana  Muria  CEP. 18225000 Stirupui  
Tel.:  3276-1488 —  site:  www.camarasrapui.sp.gov.br  

DEFERIDO  
Câmara Municipal de Sarapui 
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