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Faixas de segurança recebem nova pintura e
melhorias na sinalização
Descanso
onforme o secretário
Noredi Nardi, as equipes de trabalho estão constantemente realizando limpezas diversas na cidade e
interior, recuperação de
ruas e serviços de ornamentação.
Ele lembra que o trevo
de acesso a cidade recebeu
o plantio de inúmeras
mudas de ﬂores típicas da
época e que estão dando
uma visibilidade diferente
para quem chega a Descanso.
As ruas também estão
recebendo novas pinturas

C

de sinalização das faixas
de pedestres e nos locais
de estacionamento.
Segundo o secretário,
tudo está sendo feito dentro das normas e de acordo com o Conselho de trânsito do município.
Ele explica que como
inovação foi realizada a
pintura nas esquinas onde
os motoristas devem
observar a distância permitida de espaço para estacionamento, melhorando
assim a visibilidade.
O mais importante, desraca Nardi, é que o custo
para a realização das

obras ﬁcou bem abaixo do
esperado, já que foi utilizada a mão de obra própria para a execução dos
serviços.
Para o prefeito Hélio, o
objetivo é esse, deixar a
cidade sempre organiza-

da, embelezada como forma de valorizar quem aqui
mora, aﬁrmou. “Sabemos
que temos muito ainda a
fazer, mas o esforço é grande para atender aos anseios de nossa população”,
ﬁnalizou o prefeito.
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Município investe em melhorias urbanísticas
Tunápolis
os últimos dois
meses, a equipe construiu mais de 200 metros
em passeios, cercou as
pontes dos córregos, instalou placas com características do município e efetuou a operação tapaburaco.
De acordo com o VicePrefeito e responsável
pela pasta, Volmir
Lawisch, todas as ações
desempenhadas pela equipe visam o embelezamento da cidade.
Os passeios foram construídos em diversos pon-
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tos da cidade em parceria
com os proprietários dos
imóveis, que ﬁzeram a
solicitação das obras,
adquiriram os materiais e
a equipe da Prefeitura concedeu a mão de obra
necessária para o término
do projeto.
Visando oferecer mais
segurança nas margens
dos riachos que cortam a
cidade, bem como, à beira
das pontes, a equipe de
Urbanismo também construiu muretas e instalou
grades. Na rodovia SC
493, que liga Santa Helena
à Tunápolis, desde a divisa

até o perímetro urbano,
foram instaladas placas
com informações sobre o
município, como a população geral, distância da
Capital, cultura predominante, entre outras.
Objetivando preservar
a cidade limpa e bem cui-

dada, foram efetuadas operações tapa-buraco, preenchendo as fendas no
asfalto causadas pela ação
do tempo e pelo constante
ﬂuxo de veículos pesados e
oferecendo comodidade
aos motoristas e transeuntes.
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