CÂMARA DE IUNA-ES

NOTÍCIAS - GERAL

OBRAS: VEREADORES COBRAM MANUTENÇÃO DE
RUAS, ESTRADAS E PRAÇAS
FAIXA DE PEDESTRE COM PEDRA PORTUGUESA PODE CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES E PRAÇA DO BAIRRO
FERREIRA VALE ESTÁ ABANDONADA
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A cada reunião com os vereadores, Câmara de Iúna encaminha dezenas de ofícios,
requerimentos e solicitação aos gestores do Executivo com indicações de obras de
manutenção de ruas, estradas e praças da sede e dos distritos. São solicitações dos
próprios moradores e também dos resultados das fiscalizações dos parlamentares.
?A administração não tem feito a manutenção das faixas de pedestres, que são de
pedras portuguesas. Presenciei um caminhão passando na avenida, que soltou uma pedra dessas
e quase acertou a cabeça de uma criança. Mais uma vez, vamos tentar resolver essa situação
e não deixar que uma pedra dessas cause acidentes piores?, comentou o vereador João
Batista Ribeiro.
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De acordo com o vereador Jonildo de Castro Muzi, o município tem recursos para concertar os
buracos nas ruas. ?O calçamento está soltando em várias ruas. Tá faltando bom-senso da
administração porque dinheiro nós temos o dos royalties do petróleo para investir em
infraestrutura?, explicou Jonildo de Castro Muzi.
A praça do bairro Ferreira Vale, que ainda não foi inaugurada, se encontra em estado precário,
com equipamentos quebrados e o local não recebe a devida limpeza necessária. ?A praça
não foi finalizada! A iluminação no local é deficiente e tem muito mato. A solução é
terminar a obra e inaugurar logo essa praça. Do jeito que está o cenário vai piorar porque a
população também quebra os equipamentos?, analisou o vereador Expedito Vieira Filho.
Estradas rurais
Durante as últimas sessões, o Presidente da Câmara, Paulo Henrique Leocádio da Silva,
solicitou serviços de patrolagem e ensaibramento das estradas rurais.
?Nossas estradas estão em péssimo estado. Peço que a administração veja essa
situação o quanto antes, uma vez que em um mês terá início a colheita do café e nossos
produtores precisam de boas estradas para escoar a produção?, disse.
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https://camaraiuna.es.gov.br/noticia/2014/03/obras-vereadores-cobram-manutencao-de-ruas-estradas-e-pracas.html

Avenida Presidente Vargas, 124, n.124, Centro, Iúna/ES, 29.390-000
camaraiuna.es.gov.br | contato@camaraiuna.es.gov.br | (28) 3545-1458 | (28) 3545-1996 |

Página 2

