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Descrição
Fiscalizei estradas, e baseado no não atendimento de minhas indicações sobre o
acesso abaixo descrito, recolhi assinaturas dos proprietários das fazendas pedindo
a intervenção do Ministério Público junto ao executivo que tome providencias no
que diz respeito a reparos urgentes nas estradas que passam pelas seguintes
propriedades; Fazenda Toca da Onça, Fazenda Nossa Senhora de Fátima,
fazenda dos Russos saindo na fazenda 4 Marcos, fazenda do Alemãozinho e
fazenda Estrela. Esse baixo assinado foi encaminhado ao Ministério público para
que seja apurada esta situação. Também estão em anexo cópia do baixo assinado
e algumas fotos das sedes dos proprietários.

Fiscalizei estradas que foram arrumadas, da entrada do Assentamento de Nova
Aliança e Mt 129 passando pelas fazendas Petroli e Gilberto Vicenci saindo na
MT 427 sentido Canarana. O serviço da equipe de obras foi de boa qualidade
conforme fotos do antes e depois em anexo.

Averiguar condições da estrada sentido Canarana passando pelo Jacarezinho,
onde pude constatar que há necessidade de fazer uma operação tapa buracos em
certos pontos. A informação foi encaminhada ao secretário de obras para as
devidas providencias.

Na mesma ocasião passei para verificar os serviços de reparos da ponte de
madeira sobre o córrego Mandioca que foi concluído. Conforme foto anexo. A
operação tapa buraco já foi concluída também.
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Gabinete do Vereador, em 31 de maio de 2020.

Entregue em 30/05/2020

Autorizado em:__/06/2020
Presidenta da Câmara.

___________________________________
Assinatura do Vereador.

