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Requer sra. Prefeita informações sobre a
manutenção da Estrada da Mombuca
Excelentíssimo Senhor
SERGIO DONIZETE FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista (SP)
O Vereador que a este subscreve, nos termos regimentais, REQUER à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Almira Ribas Garms, as seguintes
informações:
1) Em 2014 a Codasp — Companhia de Desenvolvimento do Estado de São Paulo —
executora do Programa Melhor Caminho pela Secretaria de Agricultura, concluiu no
município as obras de recuperação da Estrada Municipal da Mombuca. Pergunta-se:
a) a administração tem conhecimento das péssimas condições da estrada em
questão no trecho entre a linha férrea até as proximidades da Usina Raízen?
b) de 2017 até a presente data foi realizada alguma manutenção na referida
estrada? Informar quando e quais foram as obras efetuadas.
c) existe algum convênio entre o município e a Usina Raízen para a execução
periódica de obras de manutenção?
d) há previsão de alguma obra de recuperação ou encascalhannento
adequado do trecho entre a linha férrea e a ponte sobre o rio?
e) quais as providências que a administração pretende tomar com relação às
más condições da estrada?
JUSTIFICATIVA
Em 2014 foram finalizadas as obras da Estrada Municipal da
Mombuca. Porém, passados alguns anos, com o intenso tráfego de veículos
pesados que servem a Usina Raízen, trechos dessa estrada estão ficando
intransitáveis, sobretudo em dias de chuva.
A falta de manutenção prejudica demais a conservação da
estrada, acabando por perder o alto investimento aplicado em sua recuperação, que
na época foi de quase 2,5 milhões e meio de reais.
Dessa forma, vimos solicitar informações sobre quais as
providências da administração com relação a manutenção dessa importante via
rural.
Palácio Legislativo Água Grande, 11 de novembro de 2019.
JOSIMARÓDRIGUES
Vereador
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