Câmara protocola mais de 350
solicitações
de
reparo
asfáltico em 2018
Em
2018, os vereadores arujaenses protocolaram 355 proposituras
relacionadas a
pedidos de recapeamento asfáltico, operações tapa-buraco ou
algum tipo de
reparo nas vias públicas do município. Com isso, a produção de
requerimentos e
indicações parlamentares se aproximou a do ano de 2017, quando
foram
registradas 358 proposituras destinadas à área.

Ao longo do ano passado, o Poder Executivo realizou uma série
de reparos asfálticos sob indicação de vereadores. Em março,
por exemplo, foram executados serviços de tapa-buraco na rua
Padre Mário Faleiros da Silveira, atrás da Rodoviária de
Arujá, a pedido do vereador Edval Barbosa Paz (PSDB), o Profº
Edval. O parlamentar havia solicitado a restauração do solo e
a reparação da massa asfáltica no local por meio do
requerimento nº 943/2018.

“Alguns
buracos alcançavam até 30 centímetros de profundidade e muitos
motoristas de
ônibus reclamavam das péssimas condições da via”, disse à
época o vereador.

O

vereador Rafael dos Santos Laranjeira (PSB) também protocolou
dezenas de
pedidos de recapeamento e operação tapa-buraco na cidade.
Algumas dessas
proposituras foram atendidas pelo Executivo. É o caso de
diversas ruas da
região dos Jardins Emília, Leika e Joia que receberam
melhorias em maio de 2018
após cobranças do parlamentar.

Comissão de Obras

De acordo com a vereadora Ana Cristina Poli (PR), presidente
da Comissão Permanente da Comissão de Obras, Serviços
Públicos, Planejamento e Meio Ambiente para o exercício de
2019, a manutenção da malha asfáltica do município deve ser
uma preocupação permanente da administração, cabendo aos
vereadores auxiliar no apontamento das demandas prioritárias.
A própria parlamentar teve pedidos de reformas atendidos pela
Prefeitura de Arujá. As manutenções foram feitas em diversos
bairros como Copaco, Vista Alegre, Villa Riman, Vertentes e na
região central, entre outros.
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