www.facebook.com/jornalds

FALE COM O DS:
ds@diariodaserra.com.br

Diário da Serra

TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL
TERÇA-FEIRA - 12 DE FEVEREIRO DE 2019

Cidade

8

RESIDENCIAL Barcelona

Moradores se indignam com
parada de tapa buracos
Na rua
38-A do bairro,
a situação
é caótica
Rosi Oliveira / Redação DS

Outras ruas continuam esburacadas

Há 20 dias, o Diário da
Serra recebeu uma sugestão
do leitor sobre os buracos
no Residencial Barcelona.
Na oportunidade, moradores reclamavam da situação
periclitante enfrentada por
moradores e também por
motoristas que não conhecem o local.
Hoje, novamente um leitor nos convidou a retornar
ao local, com a informação
de que os buracos na avenida principal foram tapados,
o que não aconteceu no interior do bairro, como foi possível constatar. “Eles vieram
aqui e tamparam lá naquela
rua principal, mas nem entraram no bairro isso é uma

sacanagem com a gente”,
reclamou indignada a moradora Jane Ramos Gonçalves,
que continuou a comentar o
assunto. “Quero que o secretário venha ver o serviço que
fizeram aqui e que entre no
bairro. Não existe só aquela
rua ali não, e se já estavam
aqui porque não fizeram
tudo e direito. Eta povinho
ruim de serviço”, asseverou
a moradora.
De posse dessas informações, o DS buscou contato
com o secretário de Infraestrutura, José Bernadino que
informou não ter sido obra

( ... )a
responsabilidade
deles não é
apenas com
a rua principal

da prefeitura o que foi realizado no local. “Queremos
salientar que não foi a prefeitura quem mexeu ali, e sim, a
loteadora que foi notificada.
Nós fomos com o serviço de
tapa buracos até bem próximo dali, mas naquela região,
como já havíamos dito, é
de responsabilidade da empresa que loteou o bairro”,
relatou o responsável pela
pasta que disse já estar sabendo que os serviços foram
paralisados. “Já sabemos que
ela apenas realizou o serviço
de tapa buracos ali. Vamos
aguardar mais uns 15 dias,
para ver se eles retornam, e
se não o fizerem, serão novamente notificados, pois a
responsabilidade deles não
é apenas com a rua principal, mas com todo o bairro”,
destacou Bernadino. Ainda
conforme o secretário, caso
a empresa não realize o serviço, há a possibilidade de
que se ajuizei uma ação contra a mesma.

